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ARGUMENTAI IMA SVYRUOTI 

Pagrindinis argumentas: konstitucijos pirmas priedas 
draudžia paramą par. mokyklai. Bet pasirodė: priedas 
paskelbtas 1791, o valstybė paramą privatinėm mo

kyklom davė iki 1814

f

Nervų karas tarp Maskvos ir Amerikos dėl Laos tebėra įtemptas
Maskva greičiausiai sutiks derėtis, bet savo įtakos Laos sukilėliam nemažins

sujudimas. Iniciatyva Amerikos , ’
rankose.

AMERIKOJE NUSISTATYMAS 
VIENINGAS

Prezidento pareiškimui kovo 
23 pritarė tiek demokratai, tiek 
respublikonai. Pritarė ir buv. 
prez. Eisenhoweris. Prezidentas 
per televiziją kalbėjo Amerikai, 
kad visa Amerika žinotų apie 
gresianti pavojų ir pritartų jo 
nusistatymui.O Kennedy iš nau 
jo pasisakė už Laos neutralu
mą, už neutralumo garantijas, 
kurias svarstytų Maskvos siū
loma konferencija, bet prieš tai

turi būti sustabdyti karo veiks
mai ir atitraukti svetimų kraš
tų kariai.

Tačiau Kennedy pasakė, kad 
jis nori taikos ir derybų ir ne
siduos Įtraukiamas Į karą, ku
riame būtų Amerika viena ar 
tik su keliais sąjungininkais. 
Nepasakė, ką darys, jei Sovie
tai Kennedy siūlymą nepriims.

LAUKIA SĄJUNGININKŲ 
NUSISTATYMO
Prez. Kennedy sekmadieni bu

vo susitikęs su Anglijos min. 
pirm. Macmillanu. Prezidentui

de Gaulle jis pasiuntė asmeni
nį laišką. Indijos min. pirm. 
Nehru prašė tarpininkauti, kad 
Maskva sustabdytų karinius 
veiksmus Laos. Pirmadienį 
Bangkoke, Cambodia. prasidėjo 
Seato konferencija. Joje daly
vauja ir valst. sekr. Rusk. Nors 
žinia, kad Filipinai, Thailandas, 
Pakistanas sutinka dalyvauti 
karinėje akcijoje prieš komu
nistų agresiją Laos, tačiau ži
nia taip pat. kad Anglija ir 
Prancūzija tam priešinasi. Lau
kia, ar bus pasiektas bendras 
nusistatymas

KENNEDY IR MACMILLANAS 
SUTARĖ

Prezidentas Kennedy ir An
glijos min. pirm. Macmillanas 
sekmadienio pasikalbėjime dėl 
Laos visiškai sutarė. Macmilla
nas rėmė Kennedy reikalavimą 
Chruščiovui, kad būtų sustab
dytos Laos kovos ir tariamasi 
dėl neutralumo. Jų pareiškimas 
laikomas nauju raginimu Chruš 
čiovui.

konferencijoje.

Kennedy ir Macmillano susi
tarimas turėsiąs reikšmės Sea- 
to konferencijos eigai.

Laukiama, kad Seato konfe
rencija pasieks vieningo sutari
mo. Joje valstybės sekr. Rusk 
esąs Įgaliotas laikytis griežtai: 
jei reikės, kariausime.
SOVIETŲ ATSAKYMAS 
PIRMADIENI

Sovietai neatsakė į preziden
to kreipimąsi nei taip nei ne. - 
Tik min. Gromyko pasiprašė 
priimamas pas prezidentą Ken
nedy kovo 27: perduos Chruš
čiovo atsakymą. Kinijos komu
nistai kritikavo Kennedy siūly
mą. Tai esąs noras išgelbėti 
dabartinę padėti.

Kongreso komisija baigė ap
klausinėjimus dėl paramos mo
kyklom apskritai ir privatinėm 
specialiai. Argumentai išklau
syti už ir prieš. Tačiau argu
mentų vertė susvyruoja, kai 
juos nušviečia praeities patir
tis. Tokios praeities šviesos ge
rą pluoštą davė Tėvas Igna- 
tius 
Vie\v”

McCormack “Catholic 
žurnale.

naujas ir 
Amerikos

privatinei

Devynioliktojo amžiaus pir
mais dešimtmečiais New Yor- 
ke buvo Šeimų, kurios nepri
klausė jokiai religinei ben
druomenei ar priklausė tokiai 
mažai, kuri negalėjo išlaikyti 
savos mokyklos. Viešoji moky
kla ir buvo Įsteigta aprūpinti 
švietimu tokių šeimų vaikus. 
Buvo sudaryta privatinė orga
nizacija “Free School Society”, 
kuri tokias mokyklas steigė ir 
išlaikė. Tačiau ir toji mokykla 
turėjo tikėjimo pamokas ir da
vė laiko vaikam nueiti Į baž
nyčią. Paskiau vardas buvo pa
keistas i “Public School Socie
ty”. Valstybės paramą jį ga
vo lygiom su religinių ben
druomenių laikomom mokyk
lom.

Kaip ilgai truko tokia tvar
ka?

Iki 1814. Tais metais New 
Yorko miesto taryba nubalsa
vo nutraukti religinių bendruo
menių laikomom mokyklom pa
ramą ir palikti tik privatinę 
“Public School Society” moky
klą su valstybės parama. Prak
tiškai tokis Įstatymas reiškė 
spaudimą, kad religinės moky
klos užsidarytų ir visi vaikai 
eitų į privatinės organizacijos 
“Public School Society” mo
kyklas. Daugumas protestantų 
mokyklų likvidavosi. Katalikai 
iš paskutiniųjų stengėsi savo 
mokyklas išlaikyti savais mo
kesčiais. 1849 New Yorke bu
vo pvz. 8 mokyklos su 3,000 
katalikų mokinių. Vyskupas 
Highes kovojo ir prašė vyriau
sybę duoti paramos. Jis sutiko, 
kad valstybė per aną “Public 
School Society” kontroliuotų 
katalikų mokyklas. Tada Alba- 
ny. išleido- Įstatymą, kuris at
ėmė paramą ir “Public School 
Society” ir Įsteigė City Board 
of Education. kuris laikytų mo
kyklas jau be jokio religijos 
mokymo. Taip naujų viešųjų 
mokyklų sistema gimė 1842.

Kokia tolimesnė raida — ar 
valstybė nemėgino likviduoti 
visai privatiniu mokyklų?

Taip. Oregono valstybė 1922 
išleido įstatymą, kad visi mo
kiniai turi lankyti viešąją mo
kyklą. Kurie vaikų i ją neleis, 
grėsė didelės bausmės. Vyr. 
teismas 1925 išaiškino, kad O- 
regono Įstatymas priešingas 
konstitucijai. Religinės bend
ruomenės dabar laisvai gali tu
rėti mokyklas, nors ir turi tė
vai mokėti dvigubus mokesčius.

Ar nepadaryta pažangos tė
vų lygybei atgauti?

Taip. Vyr. teismas 1930 Loui- 
sianoj išaiškino, kad vadovė
liai gali būti aprūpinti tiek vie
šųjų. tiek ir privatinių moky
klų mokiniai.

1947 vyr. teismas New Jer- 
sey taip pat išsprendė, kad vie
šasis transportas mokiniam i 
mokyklą galioja tiek privati
nėm. tiek viešosiom.

Garsusis G. I. Bill of Rights 
apmoka veteranam mokesti už 
mokslą, nepaisant, ar jie studi
juoja valstybinėje ar privatinė
je mokykloje.

Kuria kryptim toliau eis 
Amerika?

Kad dabartinė padėtis, kurio
je tėvai, leidžiantieji savo vai
kus i privatines mokyklas, tu
ri mokėti dvigubus mokesčius, 
yra neteisinga, aišku. Bet ku
ria linkme toliau eis. tenka 
stebėti. Autorius betgi nurodo, 
kad Anglijoje, nors joje yra 
valstybinė religija, visų religi- 
jųriiokyklos gauna lėšas iš 
valstybės mokytojam apmokėti 
ir 75 pror. išlaidų mokyklinei 
statybai. Qucbccke mokėtojai 
patys pareiškia, kuriai mokyk
lai jie skiria savo mokyklinius 
mokesčius. Paskui pagal tai pi
nigai proporcingai paskirstomi.

Jei Amerikos valstybė duo
tų paramą privatinei mokyk
lai — ar tai nebūtų 
pavojingas reiškinys 
švietimo sistemoje?

Valstybės parama
mokyklai buvo Amerikos tra
dicija. Devynioliktojo amžiaus 
pradžioje visos Amerikos mo
kyklos buvo vadovaujamos re
liginių bendruomenių ir gavo 
valstybės paramą.

Ar katalikų mokyklos gavo 
taip pat?

Taip. Yra 1806 šv. Petro mo
kyklos padėka už valstybės su
teiktą paramą. Po dešimties me
tų šv. Patriko mokykla taip pat 
gavo.

Ar tai nebuvo priešinga 
Valstybės ir Bažnyčios persky
rimo principui, kuris remiamas 
konstitucijos pirmu priedu?

Vyrai, kurie buvo arčiausiai 
konstitucijos rašymo, regimai 
taip negalvojo. Pirmas priedas 
tik deklaruoja: “Congress shall 
niake no la\v respecting an es- 
tablishment of religion”. Tai 
reiškia tik tiek, kad Amerika 
neturi valstybinės bažnyčios, 
kaip tai yra Anglijoje ar kai 
kuriuose kituose Europos kraš
tuose.

Kada atsirado viešųjų mo
kyklų sistema? *

Gana vėlai — 1842.
Kuriais sumetimais viešosios 

mokyklos buvo steigiamos?

KARAS AR TAIKA

ŽODĮ IŠLEISI IR NEBESUGAUSI

PIRMAS SUSITIKIMAS. Prezidentas Kennedy ir min. pirm. Macmiflanas 
kovo 26 susitiko pirma sykį Key West, Fla., ir... pasitikrino laikrodžius.

26

Kur auga ir kur silpsta kmunistai

SIAME ŽENKLE VISA SAVAITE. Prez. kennedy kovo 23 prie žemėlapio aiškino Amerikai komvnistŲ grėsmę 
Laos fronte.

AR SOVIETAI SUTARTIES DEL ATOMŲ NEBENORI?
Kas naujo Ženevoje?

Ženevoje kovo 24 Sovietų at
stovas Carapkinas nesileido į 
diskusijas dėl Vakarų pasiūly
tų nuolaidų atominių bandymų 
draudimo reikalu. Jis suko i tai, 
kad moratoriumas, t. y. ban
dymų atidėjimas būtų pratęstas

KOMUNISTAI ITALIJOJE
Komunistų partija Italijoje 

gausiausia iš visos Europos. 
Kovo 22 ji paskelbė, kad j'os 
narių skaičius sumažėjęs pie
tinėje dalyje, Sicilijoje, Sardi
nijoje. Tačiau partija sustiprė
jusi šiaurinėje turtingoje ir pra
moninėje Italijos dalyje.

Italijos sociologai tiria, kas 
per priežastis, kad neturtingo-

TARP
AMERIKOS IR MASKVOS

Ii Amerikos pusės:
Teisingumo departamentas 

sutiko paleisti Sovietų pilietį 
J. Tautų tarnautoją Igor Me- 
lech. kuris buvo suimtas už šni
pinėjimą Chicagoje. Sąlyga — 
jis turi tuojau išvykti iš Ameri
kos. Tai padaryta valst. sekr. 
Rusk, pasiūlymu. Nori atleisti 
santykius.

Pereitą savaitę Sovietai pa
naikino cenzūrą užsienio kores
pondentam, kurie iš Sovietų iš
siunčia savo pranešimus savo 
laikraščiam. Sovietai norėjo pa
demonstruoti, kad duoda lais
vę. Vakaruose ta permaina su
tikta su nepasitikėjimu: kores
pondentai buvo įspėti, kad pa- 
silaikytų savo pranešimų nuora
šus, nes pagal jų pranešimus 
bus sprendžiama, ar jie galima 
laikyti Sovietuose ar reikia at
šaukti vizą.

neribotam laikui be sutarties. KENNEDY IR KONGRESAS 
Izvestija Vakarų nuolaidas įsak- Pirmas pralaimėjimas 
miai atmetė. Sovietai yra suin- • Atstovų Rūmai kovo 24 at- 
teresuoti dabartinės padėties iš
laikymu. Amerika bandymus 
yra sustabdžiusi, o Sovietai ga
li bandymus toliau varyti, me
keno nekontroliuojami.

je dalyje, kur yra žemės ūkis, 
komunistų skaičius mažta. o 
turtingoje dalyje, bet pramoni
nėje. auga. Pastebi, kad fak
tas griauja teoriją, ’jog komu
nizmas eina sykiu su neturtu 
ir nedarbu, o nyksta ten, kur 
gerėja gyvenimas.

Pernai Italijoje buvo 1.790. 
000 komunistų partijoje.

BELGIJOS RINKIMAI
Belgijoje parlamento rinki

muose kovo 26 didžiausioji par
tija liko ir toliau krikščionių 
socialų, kurie drauge su li
beralais sudaro dabar koalici
ją. Tačiau partija keletą atsto
vų pralaimėjo. Siek tiek laimė
jo socialistai, liberalai, net ir 
komunistai.

Koalicija ir toliau būtina. Ar 
ją sudarys su liberalais krikš
čionys socialai, ar socialistai ir 
liberalai — dar nežinia.

Sicilijoje žemos drebėjimas
Sicilijoje Messinos ir Reggio 

miestus kovo 24 ištiko žemės 
drebėjimas. Nuo devynių smū
gių sprogo namų sienos, griuvo 
kaminai. Tačiau apie žmonių 
aukas nieko nepranešta. Tai bu
vo stipriausias drebėjimas nuo 
1908, kada tie miestai buvo iš
griauti.

PASAULIS DĖL LAOS JAUDINASI, 
o tuo tarpu Laos piliečiai šoka

Prie Laos Amerika atsiuntė 
savo laivyno dalis su marinais. 
Į Thailando bazę atsiuntė heli
kopterių, kurie skirti Įsikišti Į 
kautynes prieš komunistus La
os. Amerikos lėktuvas, kuris 
pakilo iš Laos sostinės ir skri
do Į pietų Vietnamo Saigono 
miestą, su 8 vyrais pakeliui 
dingo. Tai buvo pranešta kovo 
23.

Laos vyriausybė kovo 24 
aliarmavo, kad iš šiaurės Viet
namo Įsiveržė 6 batai i jonai ir 
susirėmė su Laos vyriausybės 
kariuomene. Komunistų parti
zanai per 15 mylių nuo sosti-

Laos atstovas JT kovo 
pareiškė, kad Įvykiai rieda per 
Laos vyriausybės galvas. Laos 
vyriausybei tenka tik žiūrėti ir 
laukti pasikeičiant padėties 
prieš imantis ką nors daryti.

Ar pakvies?
Seato gali imtis karinių žy

gių tik tada, kai Laos vyriausy
bė pakviečia ir paprašo pagal
bos.

metė prezidento projektą atly
ginimo minimum už valandą 
pakelti nuo vieno dol. iki 1.25. 
Prezidento projektas lietė 4. 
300.000 darbininkų. Rūmai pri
ėmė tik 1.15 dol. minimum. Tai 
palies tik 1,800.000 darbininkų. 
Konservatyvieji demokratai su
sijungė su respublikonais, ir 
prezidento projektui pritrūko 
vieno balso: 185 prieš 186.

Ar komunistas gali būti 
mokytojas?
Fancis Walter, komisijos 

priešamerikinei veiklai tirti pir
mininkas, kovo 25 raštu užklau
sė “Amerikos pilietinių laisvių 
unijos*’ pirmininką, ar. jo ma
nymu, gali būti mokytojais A- 
merikos mokyklose tie, kurie 
laikosi komunistų partijos direk 
tyvų. Unija buvo surinkusi 250 
kolegijų ir universitetų dėsty
tojų parašus, kad būtų panai
kinta priešamerikinei veiklai 
tirti komisija.

Tačiau tuo pačiu metu Laos 
gyventojai nekreipia jokio dė
mesio Į pavojų. Į prez. Kenne
dy aliarmą jie nereagavo. Apie 
ji ir girdėjo, kaip koresponden
tai pranešė, gal kokis 100 žmo
nių. Nepaisant, kad priešas per 
15 mylių, pereitą savaitę vy
riausybė organizavo mieste pa
radus, šokius, nugėrimus — 
šventė kariuomenės sukakti.

Marinai ir helikopteriai
Amerikos 300 mariniu yra 

per 60 mylių nuo Laos miesto 
Vientiane. Jie yra Thailando 
bazėje, kur stovi Amerikos he
likopteriai. Laos turi du helikop 
terius. Gaus daugiau. Helikop
teriai Laos aplinkoje svarbiau 
nei tankai.

Metai su deficitu
Federalinės vyriausybės defi

citas už besibaigiančius metus 
bus 2.2 milijardai. Prez. Eisen- 
howerio jie buvo numatyti 1.5 
milijardo pelnu. Kitų metų biu
džetas numatomas su 3 mili
jardų deficitu, jei bus padidin
tos apsaugos reikalam sumos.

Bedarbiam už 13 savaičių
Prezidentas pasirašė kovo 24 

įstatymą, kad bedarbio mokes
tis būtų mokamas dar 13 sa
vaičių tiem, kurių terminas jau 
pasibaigęs. New Yorko ir New 
Jersey valstybės normaliai be
darbio pašalpą moka už 26 sa
vaites. Dabartinis pasirašytas į-

— Amerikos užsienio pagal- statymas liečia apie 700,000 be- 
ba po karo buvo suteikta 70 darbių. Jie gaus savaitei 30-35 
valstybių viso 81 milijardas. dol.

Plotas — kaip dvi New Yor- 
ko valstybės. Gyventojų — 2 

i mil. Amerika per 6 metus su
davė 300 mil. Daugiau nei ku
riai kitai atsilikusiai valstybei. 
Teigiama, kad jų žymi dalis nu
ėjo Į spekuliantų kišenius. Ka
ro reikalam kraštas patogus 
partizaninei veiklai — kalnai, 
džiungės; jokių geležinkelių, ae
rodromų 4. vienas jau komunis
tų rankose. Keliai toki, kad tan
kai neturi ką veikti. Karo mu- 
nicijos pristatymas yra sun- 

( klausias. Susisiekimą reikia pa
laikyti per pasiuntinius. Tele
fonų <— pačiam Vientiane jų 
esą tik 10.

Karas Laos esąs dar baises
nis nei Korėjoje ar Malajuose. 
Turi kovoti vyras prieš vyrą 
smulkiaisiais ginklais.

Kai šitokis galimo karo vaiz
das pristatomas, jis reiškia ne
tiesiogiai ir nusistatymą viską 
padaryti, kad jis būtų išvengtas

4 t

— Amerika kovo 25 paleido 
satelitą Explorer X iki 120,000 
mylių aukščio tirti magnetinių 
laukų ir elektrinių srovių. Sa
telitas laikysis tik kelias dienas.

— Anglija vasaros laiką pra
dėjo nuo kovo 26 — laikrodį 
jau pavarė viena valanda.

— Sovietai kovo 25 paskel
bė išlėkdinę ir nuleidę satelitą 
su šunim. Tai jau penktas sa
telitas su gyvuliais.

Edward R. Murrow. naujam 
Amerikos informacijos agentū
ros direktoriui, nepasisekė pir
mas jo žygis. Jis mėgino pa
veikti Anglijos BBC. kad ji ne
rodytų filmo “Harvest of the 
Shame”. Tas filmas vaizduoja 
Amerikos imigrantų darbininkų 
likimą Floridoje. Floridos šen. 
Holland aštriai ji kritikavo: esą 
jis iškreipia Amerikos darbo są
lygas ir didhai kenkia Ameri
kos prestižui. ______

Filmas buvo pernai rudenį 
paruoštas Amerikoje su Įkalbė
jimu. paaiškinimais, paties E. 
Murrovv. Dabar, kai Murrovv 
yra paskirtas .Amerikos infor
macijos agentūros direktorium,
jam nepatogu, kad tokis filmas Eisonhoworio nuolaidų prie El- 
daro neigiamą propagandą A- bts.

merikai užsieniuose. Jis mėgino 
anglus atkalbėti. Bet jam ne
pasisekė. Žodį paleido ir jo su
laikyti nebegali.

Vienas laikraštis apie filmą 
atsiliepė: Aš galiu pasakyti, kad 
jeigu Murrow statys Ameriką 
taip meistriškai, kaip jis perei
tą vakarą ją griovė, tai mūsų 
propagandinis karas jau kaip 
ir laimėtas.

Kandusis ir piktasis Journal 
American publicistas Pegler dėt—

Murrovv paskyrimo i Ameri
kos propagandos šefus buvo at
siliepęs: jo poskyrimes yra švie
siausias Baltųjų Rūmų taikos 
su Kremlium pažadas nuo P**
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metų nuo lietuvių tautos suki
limo, kuris pašalino sovietinę 
okupaciją, paskelbė nepriklau
somos Lietuvos laikiną vyriau
sybę, perėmė krašto adminis
traciją anksčiau nei karo eigo
je pasirodė pirmieji vokiečių 
kariai.

Sukilimas buvo pirmas lietu
vių ginkluotos rezistencijos iš
siveržimas. Nuo tada lietuvių 
tauta nesiliovė priešinusis oku
pacijoms. Keitėsi okupantai, 
keitėsi pasipriešinimo žmonės 
ir organizacijos, formos ir me
todai, keitėsi net pozicijos, ku
riose pasipriešinimas aštriau
siai reiškėsi ar tebesireiškia. 
Bet nepakitusi liko dvasia, iš 
kurios tekėjo pasipriešinimo 
veiksmai; dvasia, kuri reiškė 
pasiryžimą gyventi ir kurti lie
tuviškai, kuri reiškė pasiryži
mą gintis nuo smurtu primeta
mo svetimo gyvenimo turinio 
ir būdo.

išvežimas Į kacetą, kaip ir anks
tesnės bei vėlesnės sovietinės 
deportacijos, patvirtino, jog 
nacinė Vokietija ir jos sąjun
gininkas Sovietai ėjo tuo pačiu 
keliu — kalėjimais, deportaci
jomis, žudymais gniaužė lietu
vių laisvės siekimą.

Nors Sovietų Sąjunga dirbti
niais teismais Lietuvoje dabar 
stengiasi pridengti savus nusi
kaltimus nuo pasaulio akių, ta
čiau šimtų tūkstančių deporta
vimas, tūkstančių nužudymas, 
išniekinimas aikštėse tų, kurie 
nenusilenkė smurtui; tebevyk
domas sąžinės, minties, kūry
bos, tikėjimo ir jo skelbėjų 
prievartavimas; agentų prista
tymas ganytojams šventinti į 
kunigus ir kitos klastos — virs
ta didžiu šauksmu, kad sovie
tinis nusikaltimas susilauktų 
taip pat naujo Niurnbergo.

\PAfrBINII>iKAS

Pone ministeri pirmininke, viską išbraukite
Kai Vokietijos atstovas Mas

kvoje Kroli, atvyko į Bonną ' 
su eiliniu pranešimu, kancle
ris Adenaueris skundėsi ir tei
ravosi:

kodėl ta* poną* Chruščiovas

ryti, kad įtampa sušvelnėtų? _
Ministėris Kroli žinojo dip

lomatinius kelius ir sakė: “Man 
reikia kokios progos, pone kan
cleri, gal duosite kokią verbali
nę no, kurią aš asmeniškai 
perduočiau”.

Sutarė, kad nota bus dėl 
10,000 vokiečių, kurių nesulau
kia iš Rusijos. Iki 1960 vidu
rio ėjo viskas tvarkingai. Bet 
su piktais žodžiais prieš tyne- 
lerį užsiraukė ir vokiečių išlei
dimas — vos 17 per mėnesį. 
Ministėris Brentano turėjo for
muluoti notą.

1960 spalio 
Kroli prisistatė 
su Adenauerio
ku. Chruščiovas buvo smalsus 
dėl laiško turinio. JĮ greitai per
skaitė (prie vokiško teksto pri
dedamas paprastai ir rusiškas 
vertimas) ir nusivylė. Tebuvo

18 ministėris 
pas Chruščiovą 
asmeniniu laiš-

Chruščiovo pasikalbėjimas su vokiečiu ministeriu

teiraujamasi, kodėl išleidžia vo
kiečių tik po septyniolika,. ko
dėl ne po daugiau.

Nesuprantu, sakė, kam kanc
leris tokiais dalykais dar laiš
kus rašo. O jis tikėjęsis kanc
lerio pasisakymo dėl degamų 
klausimų , kurie liečia Rusiją 
ir Vokietiją. Kroli laikėsi savo 
uždavinio, aiškindamas: “Ką tie 
10,000 vokiečių Sovietam reiš
kia. O jų išleidimas būtų dide
lio kilnumo ženklas šiais Įsi
tempimo laikais”.

Chruščiovas klausiamai pasi
žiūrėjo i Kroli, norėdamas pa
tirti, ką tas turi galvoje. Kal
ba riedėjo toliau, ir Chruščio
vas griebėsi tuojau Berlyno ir 
taikos sutarties: “Turite supras
ti, kad mum reikalingas spren
dimas. Mes tai rimtai sakome 
ir siūlome garantijas. Rusija 
turi 220 milijonų gyventojų, ir 
mum visai nerūpi tas pustrečio 
milijono vakarų Berlyne. Ketu
rių valstybių garantijos už neu
tralų Berlyną gali liktis; jei

norite, gali įsijungti ir Jungti
nės Tautos. Bet mes negalim pa 
likti DDR (Rytų Vokietijos) ka
boti.. '

Mas turim pasirašyti taiko* 
sutartį su Ulbrichto, ir tada, 
suprantama, turėsime išsiaiškin 
ti privažiavimą tarp Berlyno ir 
Vakarų".

Ministėris Korll sukosi nuo 
temos: “Aš neturiu įgaliojimų 
šiandien dėl to tartis, pone mi-

,, nisteri pirmininke”.
Chruščiovas: “Suprantama. 

Bet ir šianden mes galime pra
dėti kalbėtis”.

Tarytum to laukęs, Kroli ir 
pradėjo: “Ponas kancleris sakė
si esąs labai sujaudintas dėl 
daugelio asmeninių prieš jį 
puolimų, kuriuos jūs. pone mi
nisteri pirmininke, jam taikėte. 
Jis dėl to nemano, kad jum la
bai rūpi santykių pagerinimas 
su Vokietija”.

Chruščiovas tikrai ar taria
mai nesupratęs: “Koki tie puo
limai?”

“Dėl tų puolimų” — tęsė 
Kroli — ir mano padėtis Mas
kvoje daros sunki. Kancleris 
man sakė:

jei aš nepasirūpinsiu, kad aš
trus tonas oficialiuose sovieti
niuose pareiškimuose sušvelnė
tų, tai turėsiu būti pakeistas. 
Ar negalite, pone ministeri pir
mininke, palengvinti mano pa
dėties, bent asmeninių puoli
mų prieš kanclerį vengdamas?"

Chruščiovas išskėtė riebias 
rankas, tarsi pagalbos ieškoda
mas: “Asmeniniai puolimai? 
Bet aš gi nieko neturiu prieš 
Adenauerį.- Man kancleris net 
patinka. Aš jį laikau dideliu 
valstybės vyru. Mes turėtume 
prieiti prie mūsų sunkių klau
simų.

Kodėl jūs nepripažįstate Ode
rio - Neissės sienos?

Padėtis Europoje yra Vokie
tijos pradėto karo padaras. Kas 
iš to kilo, jūs galite pašalinti 
tik jėga, o jūs patys sakote, kad 
to nenorite-”.

Sukilimo negali nutylėti nė 
okupantas. Sukilimo sukaktis 
pakurstė okupanto pastangas 
juodinti sukilimą, apkloti jį me
lais. Sukilimo sukaktis erzina 
okupacijos agentus, nes pats 
sukilimo faktas nepaneigiamai 
liudija, kad:

Sukilimas išreiškė visuotinį 
lietuvių tautos troškimą nusi
kratyti svetima okupacija; de
maskavo ir sovietinį melą, kad 
lietuvių tauta buvo savanoriš
kai prašiusi priimama į Sovie
tų Sąjungos vergiją.

Pi sukilti už nepri- 
»mybės atstatymą buvo be 

kompromisų. Jo nepalaužė ir 
nacinės Vokietijos Įspėjimai, 
paskum grasinimai ir represi
jos. Tai sugriovė ir sovietinį 
mitą, kad sukilimą rengę “hit
lerininkai”.

Sukilimui vadovavusios orga
nizacijos vadų, pačių pirmųjų.

Atsiminkime 1941 birželio 
23! — tokio skatinimo balsai 
mus pasiekė iš Europos ir A- 
merikos Bičiulių bei kitų lie
tuvių. Manome, būtų prasmin
ga ir tikslinga anuos individua
lius balsus paversti bendru ko
lektyviniu balsu, kuris nuban
guotų per visą laisvų lietuvių 
bendruomenę. Imamės tad ini
ciatyvos kviesti asmenis ir ko
lektyvus, kad sau prieinamu bū
du 1941 birželio sukilimo idėją 
padarytų gyvą savoj aplinkoj.

Spaudos pasisakymai, specia
lūs minėjimai ar trumpas su
kilimo prisiminimas tinkamu 
žodžiu mokykloj, organizacijos 
susirinkime, studijų savaitėje 
gali virsti tarp mūsų nauja 
minties šviesa ir panaujinta va
lios stiprybe kovoje už laisvę 
Lietuvoje.

Tegul sukilimo atminimas iš
saugoja pasipriešinimo idėją 
šviesią ir laisvą nuo oportu- 
nistinio kolaboravimo pagundų.

(Nukelta į 5 psl.) Iš OBERAMMERGAU Kristaus kančios vaidinimo.

Kroli tikrai nebegalėjo tuo 
klausimu leistis į diskusijas, ir 
jis suko kalbą į šalį: “Mums ru
sų sutarties pasiūlymuose pati
ko tik vienas sprendimas”^.

Chruščiovas buvo smalsus: 
“Kuris?”. Kroli: “Atsisakymas 
nuo reparacijų”. Chruščiovas 

' nusijuokė ir tiesiai tarė: ‘“Vo
kiečiai turi čia ką nors daryti. 
Jie turi ką nors daryti dėl Ber
lyno. Ir dėl Oderio - Neissės 
sienos. Jei jūs toliau atsisaki
nėsite pripažinti Oderio - Nei
ssės sieną, tai jūs vis labiau 
priblokšite lenkus prie mūsų. 
Ar jūs tuo labai suinteresuoti? 
Ir DDR (Rytų Vokietija) jau ne
bus išrauta iš gyvenimo. Nie
kas nenori karo, tai kodėl mum 
nesusitarti?”.

Kroli vėl atkakliai grįžo prie 
Adenauerio asmeninių puolimų 
kaip blogos atmosferos susipra
timam.

Chruščiovas: “Bet ką gi aš 
apie jį pasakiau?”.

Kroli: “Pavyzdžiui, kad jis 
yra blogas krikščionis, kadan
gi jis vienoj rankoj laiko bib
liją, kitoj atominę bombą”.

Chruščiovas: “Bet tai jokis 
asmeninis puolimas!”. Paskui 
Chruščiovas prisiminė, kad po 
kelių dienų jis turi pasakyti 
kalbą Lenino stadijone apie sa
vo kelionę į Jungtines Tautas. 
“Tai ten bus, žinoma, kas nors 
prieš kancleri, ar ne?” kreipė
si į Gromyko. Tas numykė pa
tvirtindamas. “Tai ką aš dabar 
galiu padaryti?”. Kroli: “Iš
braukite, pone ministeri pirmi
ninke, viską išbraukite”. Chruš
čiovas: “Na, tegul jau taip” ...

Atsisveikindamas ministerį 
Kroli, Chruščiovas dar pridėjo 
patyčią: “Rooseveltas parodė, 
kad Amerika išsiverčia su geru 
prezidentu. Trumanas parodė, 
kad Amerika išsiverčia su blo
gu prezidentu. O Eisenhowe- 
ris parodė, kad Amerika gali 
išsiversti visai be prezidento”.

Spalio 21 Chruščiovas pasa
kė kalbą. Joje Vokietijos klau
simą minėjo trumpai. Sakė, kad

Vokietijos klausimas turi bū-< 
ti išspręstas. Ir tai turi būti 
padaryta 1961.

Kai bus padarytos sutartys, 
abi Vokietijos turi būti priim
tos į Jungtines Tautas.

(Kitame n r.: kaip buvo su
daryta sutartis tarp Vokietijos 
ir Sovietų ir kodėl Europoje 
vėl baidomasi Vokietijos).

J. BILIŪNAS

LAZDA
Vaizdelis iš Baudžiavos laikų

na dar buvova jaunu; jūsų ir 
ant svieto dar nebuvo, — tik 
vienas Mykolas buvo gimęs. 
Pasitaikė tada kaip tik blogi 
metai — duonos maža, dirvos 
ir pievos išdžiūvo. O turėjome 
ne tik sau, bet ir ponui dirb
ti, ir eidavom dirbtų už 4yie- 
jų mylių — pačian Burbiškin. 
Nusivariau kartą rudenį Bur
biškin jaučius pūdymo aitų. 
Nedaug ką galėjau su savim

kaip geležis. Bet išgirdus, kad 
jis važiuoja iš mūsų, nėr ži
nios kodėl, man pasidarė liūd
na, gaila jo. Buvo tai rudenį. 
Atvažiavo iš kažin kur toli na- 
pažįstamas “šlėktūnas” ir išsi
vežė jį.

Atsisveikindamas Dumbrauc
kas paliko man stalelį, o tėvui, 
kaip senam, atidavė savo seną 
obelinę lazdą.

— Tau, Juozapai, palieku at
minimui savo lazdą, — tarė 
Dumbrauckas tėvui.

— Dėkui, ponaiti, — atsakė 
kažin 

ar pasimatysim kada? ... '
Dumbrauckui išvažiavus, te

Atsikėliau nuo ežios ir, pri
ėjęs prie kupečio, pasiėmiau 
mažą dobilų kuokštelę. Prine
šiau tą kuokštelę prie jaučių 
ir iš rankos šeriu; o jaučiai 
taip gražiai ir godžiai ėda, kad, 
žiūrint į juos, ir man pačiam 
gera pasidarė. Tik ūmai paju
tau, kad kažin kas kietu daik
tu taip skaudžiai sudavė man 
per nugarą, kad pasverdėjęs 
pargriuvau ant žemės: net ma-

pasiimti: sau įsidėjau krepše- no jaučiai pašoko iš vagos ir 
lin duonos su druska, jaučiams 
keletą saujų senų pelų; daugiau 
nieko kita nebuvo. O reikėjo 
trys dienos atidirbti. Man be
ariant, pasibaigė pelai, imti 
vėl — nėra iš kur; pasigany
ti negalima — užginta. Mano 
jaučiai visai prisivarė, kojų ne
bepavelka; o dar visa diena 
arti! Sustabdžiau pietums jau
čius, atsisėdau ant ežios ir val
gau, išsiėmęs iš krepšio, sau
są duoną su druska. Valgau, 
o mano jaučiai tokiomis godžio
mis akimis į mane žiūri. Taip

norėjo su arklu bėgti. Apsvai
gęs pakėliau nuo žemės akis 
ir pamačiau priešais Dumbrauc- 
ką su lazda rankoj.

— A tu, unevotai! tau vogti, 
vogti! ... — šaukė Dumbrauc
kas, pildamas man lazda per 
nugarą.

Matydamas, kad aš nebekru
tu, pakėlė mane viena ranka 
nuo žemės ir, paspyręs koja, 
numetė vėl ... Atsitekėjęs pra
merkiau akis ir pamačiau savo 
jaučius netoli manęs stovinčius; 
jie, atsigręžę savo sprandus, 

man jų pagailo, kad valgyti stebėjos į mane ... Tik gyvas 
nustojau. Ir mano krepšely tik parsivariau namo ir tris savai- 

Supenėjau tęs išgulėjau lovoj ...
Tėvas nutilo. Mes sėdėjom 

Šypsotis. sidairiau aplinkui; čia pat ne- savo vietose, kaip įbesti. Nie-
Paskui pakėlė į mus savo toli gulėjo sugrėbstyti kupečiai kas neatsiliepė; tik mano se- 

akis ir netikėtai paklausė: pono dobilų. šuo, akim pilnom ašarų, pa-
— Ar žinot, vaikai, ką man 

šitoji lazda primena?
Mes visi sužiurome.
— Tai jau seni laikai, — 

pradėjo jausmingu balsu tėvas, 
— labai seni. Mudu su moti-

(2)
Ir vėl ištisas dienas pradėjo 

Dumbrauckas vaikščioti po sek
lyčią iš vieno galo kitan arba 
sėdinėti už staliuko prie lango. 
Išgyveno jisai pas mus dvejus 
metus ir — man visai netikė
tai — paliko mano mokytoju. 
Padavė man rankosna didžiau
sią lenkišką knygą, atsistojo 
prie manęs ir liepė skaityti: 
jisai visą dieną stovėjo, aš vi
są dieną skaičiau. Ir taip visą 
vasarą ir žiemą. Sunku būdavo 
man su ta lenkiškąja kalba: bu
vau šveplas ir daugelio žodžių susigraudinęs tėvas, 
vis negalėjau ištarti. Bet ma
no mokytojas buvo be pasigai
lėjimo: spirdavo visaip lanks- vas vartė savo rankose lazdą, trupiniai belikę, 
tyti liežuvį, bent po šimtą kar- Vartydamas pradėjo liūdnai tuos trupinius jaučiams ir ap- 
tų kartoti tą patį žodį—net 
mane visą prakaitas išmušdavo, 
akys būdavo pilnos ašarų. Ma
tydavau, kad Dumbrauckui vir
pėdavo pirštai, — taip ir no
rėdavo nusitverti man už au
sies arba suduoti per nosį. Pa
žinau tuos jo pirštus! Buvo tai 
prievaizdos pirštai — kieti

Ir atėjo man tada galvon 
bloga mintis — taip, kaip 
jums, jauniems, dabar kartais 
atsitinka: dirbu ponui, tad ko
dėl negaliu pono žole jaučių 
pašerti?

pat buvo primušę, kad tris mė
nesius visas kraujuos išgulė
jo ...

— 0 ar žinot, vaikai, kokia 
lazda jisai mane tada mušė? 
— paklausė jau šypsodamasis 
tėvas, — šita- ...

Mes visi krūptelėjom ir iš
skėtėm akis: tėvas pakėlė ran
ką ir rodė mums lazdą, tą pa
čią lazdą, kurią Dumbrauckas 
paliko jam atminimui.

Vyresnysis brolis priėjo prie 
tėvo, paėmė iš jo rankos laz
dą, pavartė ją, pavartė, tartum 
ką savo galvoj svarstinėdamas, 
paskui numetė atžagaria ranka 
į malkas ir dusliu balsu tarė:

— Sudeginsim ją, tėve! ...
— Ne, ne, vaikai! — atsakė 

maloniai tėvas. — Tegul šioji 
lazda lieka tarp jūsų; ją žiū
rėdami, atsiminsite, kad ir jū
sų tėvai skaudžiai buvo bau
džiami. Atsimindami tai, ne
pyksite, kad ir mes su motina 
jums kartais žabeliu suduoda- 
vova. Darydavova taip dėl jū
sų pačių gero ... Gal ir mus 
ponai baudė dėl mūsų gero?

— Gana jau, gana, tėvai, — 
atsiliepė motina, — gal nuo tos 
lazdos ir ligą gavai ... Mes sa
vo vaikų taip nemokom.

Tėvas liūdnai nusišypsojo ir, 
pasiėmęs knygą, įsikniaubė 
skaityti.

Ta lazda, kiek Snau, ir da
bar pas brolius tebėra. Guli ji

klausė:
— Tėvel, ar šitas Dumbrauc- 

kas, kur pas mus gyveno?
— Šitas, — atsakė tėvas,—

tik nereikia ant jo pykti: jį pa- ant lentynos klėty, ir niekas 
tį maišto metais kazokai taip jos neliečia.

Kai vyrai nesusitvarko, 
tvarių padaro moterys
Washingtone posėdžiavo 

tarpamerikinė apsaugos komi
sija. J posėdžių kambarį įsiver
žė 9 moterys, buvusios Kubos 
gyventojos, ir ispaniškai ėmė 
šaukti, kad tarp jų esąs šni
pas. Jos kalbėjo apie Kubos at
stovą majorą Carrera. Posėdis 
nutrūko. Jų sukelto triukšmo 
dėka šen. Bridges senatui pa
siūlė rezoliuciją, kad preziden
tas padarytų žygių išmesti Ku
bos atstovą iš posėdžių, kuriuo
se planuojami saugumo reika
lai. Rezoliucija kovo 13 buvo 
priimta. “Yra absurdas leisti 
priešui sėdėti pasitarimuose 
dėl apsaugos”, buvo sakoma re
zoliucijoje.

— Sovietų Sąjunga išleido 
pašto ženklą, kur vaizduojami 
lietuvių tautiniai drabužiai. Į- 
rašas lietuvių ir rusų kalba 
“lietuvių tautiniai drabužiai”. 
(Išleistas praeitų metų gale, 
jo vertė 10 kapeikų. Tai 11 
pašto ženklas, skirtas “pagerb
ti” Lietuvai, bet tai yra labai 
maža, kai Sov. Sąjunga naujus 
pašto ženklus išleidžia kas sa
vaitę.

— General Motors pernai 
pardavė į užsienį 979.000 au
tomobilius.

— Chruščiovas, kaip spėja 
Vakarų žvalgyba, paleisiąs ge
guži 1 proga žmogų raketoje.

DARBININKO 
VAJUS

Ligi š. m. balandžio 9 
— naujiem skaitytojam ga
lima užsisakyti laikraštį pa
piginta kaina — tiktai už 
5 dol. metam. Kas užsisaky
tų tik šiem metam — ligi 
1961 gruodžio 31 — temo
kėtų 4 dol. Jei užsisakoma 
ligi 1962 gruodžio 31 — 
mokama tik 8 doleriai.

Tai yra didelis papigini- 
mas, turint galvoje, kai kai
nos yra žymiai pakilusios 
ir tebekyla. Pasinaudokite 
proga! Susipažinimui dviem 
savaitėm siunčiame nemo
kamai. Administracija būtų 
labai dėkinga už prisiųstus 
adresus. Pakalbinkite pa
žįstamus ir draugus, kurie 
dar Darbininko neskaito. 
Surasdami daugiau skaityto
jų, praplečiame laikraščio 
įtaką ir sau padedame. Di
desnis skaičius skaitytojų 
administracijai dar padėtų 
nekelti kaino*.

Visais reikalais rašyti:

DARBININKAS

910 Willoughby Ava.
Brooklyn, N. Y.
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KRISTAUS PR1SIKEUMO ŠVENTĖJE
RAMYBĖS IR TAIKOS

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS LINKI

J^sgr. J. BALKONAS, klebonas 
Kun. P. LEKESIS 
Kun. P. BULOVAS

ŠVENTOSE VELYKOSE
RAMYBĖS IR TAIKOS 
VISIEMS PARAPIJIEČIAMS 
LINKI

Msgr. I. KELMELIS
Švč. Trejybės Parapijos klebonas
Kun. P. TOTORAITIS

■MM

CHICAGOS Balto darbuotojai — kun. St. Santa ras ir M. Rudienė (viduryje) su vieš
niomis A. Grinienė (d.) iš Vokietijos ir Rudaity te, neseniai atvykusia iš Lietuvos. Nuo
trauka A. Gutbinsko.
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DIDŽIOSIOS VELYKŲ ŠVENTĖS PROGA
Nuoširdžiai sveikiname visus Parapijiečius ir linkime 

LINKSMŲ VELYKŲ

Rt. Rev. Msgr. M. 6. KEMEŽIS 
Kun. V. KARALEVIČIUS 
Kun. J. PRAGULBICKAS

Elizabeth, N. J.

Maloniai sveikiname visus parapijiečius

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE

Nevvark, N. J.

linkėdami geriausio pasisekimo bei Dievo globos ©
visuose darbuose ©
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Kun. Magnus J. KAZĖNAS, Rector Emeritus g
Kun. Wai+er KARAVECKAS, Administrator $

Sv. Kazimiero parapija, Pittsburgh, Pa. ©

KRISTUI PRISIKĖLUS 
RAMYBĖS IR TAIKOS

visiems parapijiečiams ir DARBININKO skaitytojams 
linki

Kun. J. ALEKSIŪNAS

Angelų Karalienės parapijos klebonas

Pasitarimas, įvykęs 1961 ko
vo 19 Chicagoje, dalyvaujant 
iniciatoriams rėmėjams ir Lie
tuvių Bendruomenės atstovams, 
Lietuvių Fondo reikalu nutarė:

1. Fondas steigiamas prie 
JAV Lietuvių Bendruomenės.

2. Fondo lėšas telkia jo ini
ciatoriai ir Lietuvių Bendruo-

menė.
3. Fondą saugoja ir jo ne

liečiamumą laidoja patikėtiniai 
parinkti iš aukotojų.

4. Fondo pelną kasmet pa
skirsto Fondo komisija, sudary
ta iš Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdybos atstovų ir au
kotojų atstovų.

Pasitarimas, džiaugdamasis 
Lietuvių Fondo steigimo entu
ziazmu ir pasitarime vyravusia 
tarpusavio nuoširdaus bendra
darbiavimo dvasia, prašydamas 
paramos šią dvasią taip pat no
ri perduoti ir plačiajai lietuvių 
visuomenei.

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE
’t

Ramybės ir Taikos ;*•
visiems parapijiečiams ir Darbininko skaitytojams © 

linki <*■

Bayonne, N. J.

Kun. Dr. J. STARKUS
Kun. P. ŽEMEIKIS f

KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE

Ramybės ir Taikos 
visiems parapijiečiams linki

Kun. J. GURINSKAS, klebonas

Kun. J. PARANSEVIČIUS

New York, N. Y.

SULAUKUS DŽIAUGSMINGO 
KRISTAUS PRISIKĖLIMO

Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams linki

Kun. J. KINTA, klebonas

Kun. V. DEMIKIS

Paterson, N. J.

PRISIKĖLUSIO KRISTAUS DŽIAUGSMO

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS LINKI

Kun. A. PETRAUSKAS

Šv. Jurgio parapijos klebonas

Brooklyn, N. Y.

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU VISUS PARAPIJIEČIUS

Kun. N. PAKALNIS

Apreiškimo Parapijos 
Klebonas Brooklyne

Sveikindamas savo parapijiečius linkiu 
linksmų

V ELY KŲ ŠVENČIŲ

Kun. JUOZAS G. ČEPUKAITIS

Šv. Andriejaus parap. klebonas

Philadelphia, Pa.

VELYKŲ ŠVENČIŲ sulaukus, nuoširdžiai sveikinu

visus parapijiečius, choristus, vargonininką, seseles

mokytojas, vaikučius, draugus ir prietelius

PREL P. J. JUŠKAITIS

Nekalto Prasidėjimo parapijos klebonas, Cambridge, Mass.'

SV. KAZIMIERO PARAPIJOS,

klebonas ir vikaras
nuoširdžiai sveikina mielus parapijiečius, sulaukus

VIEŠPATIES JĖZAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖS 
linkėdami visiem Dievo palaimos bei globos.

Kun. JUOZAS BUCEVIČIUS
Kun. ADOLFAS VAINAUSKAS

Nashua, N. H.

LOS ANGELES, CALIF.
Liucijos Zaikienės solo 

koncertas
Lietuvių visuomenei Bostone, 

Chicagoje, San Francisco, Los 
Angeles ir kitur gerai žinoma 
dainininkė, solistė, tautinių šo
kių mokytoja Liucija Pilipony- 
tė - Zaikienė, paskutiniu metu 
atsidėjusi dainavimo studijoms, 
balandžio 22 d. Los Angelėje, 
Larchmont salėje, 118 N. Lare 
mont, duos pirmą savo solo 
koncertą. Jį ruošia Los Ange
les vyresniųjų skautų židinys, 
minėdamas savo penkmetį. Vi
suomenė maloniai prašoma ba
landžio 22 d. vakarą (pradžia 
8 vai. vak.) skirti Liucijos 
Zaikienės koncertui, po kurio 
šokiai, gėrimai, užkandžiai. 
Pranešėja numatoma gauti ki
no artistė Rūta Lee Kilmo- 
nytė. įėjimas 2 doL LA.)

šv. Kazimiera parapijos cho
ras, kuris davė labai gražų 
koncertą kovo 5, minint šv. 
Kazimiero šventę, balandžio 29 
visus kviečia subatvakariui pa
rapijos salėn. Likęs nuo to po
būvio ir šokių pelnas skiria
mas choro kelionei į Chicagą, 
kur jis dainuos lietuvių antro
je dainų šventėje liepos 2.

Angelė Narbutienė pastoviai 
renka aukas Vasario 16 gimna- 

; rijai Vokietijoje palaikyti. Ne- 
, seniai ji pasiuntė surinkusi 20

Radijo programos
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA
ved. Jonas J. Romanas, sr. 

WHIL — 1430 kil. Medford, 
Mass.

: Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.
#LAISVES VARPAS

ved. P. VSSnis

Aukoms siųsti einamąsias 
sąskaitas atidaro dr. A. Razma 
su dr. G. Baluku ir JAV Lie
tuvių Bendruomenės
Valdyba. Priimamos ne 
tūkstantinės, bet ir bet 
kita auka.

SVC. TREJYBES PARAPIJOS KUNIGAI 

maloniai sveikina visus parapijiečius 

VELYKŲ ŠVENTĖSE

Rt. Rev. Msgr. JONAS J. AMBOTAS, 
klebonas
Kun. BRONIS BENESEVICH
Kun. JUOZAS DILLONAS

Hartford, Conn.

Centro 
tik 

kuri
dol. Uoli gimnazijos rėmėja 
priklauso Moterų Katalikių Są
jungos 74 kuopai.

Parapijos mokyklos kieme į- 
rengtos krepšinio ir tinklinio 
aikštelės. Lėšas sutelkė motinų 
klubas.

Barbora Tunylienė, nors ir 
sulaukusi 80 metų, kas sekma
dienį atvažiuoja į šv. Kazimie
ro bažnyčią, gyvendama už 10 
mylių.

Kun. V. Šiliauskas po dvie
jų operacijų jau pasveiko. Vys
kupo paskirtas rekolekcijų na
mų kapelionu Alhambra, Cal. Šmulkštys, Švedas, dr. J. Va-

(L. Ž.) iaitis.

Dr. K. Ambrazaitis, B. 
rauskas, dr. G. Batukas, 
Barzdukas, D. Bielskus, J. Brei- 
vė, V. Dzenkauskas, V. Ignai* 
tis, J. Jasaitis, A. Kareiva, dr. 
F. B. Kaunas, prel. M. Krupa
vičius, J. Liorentas, B. Lungys, 
dr. A. Nasvytis, V. Naudžius, 
J. Pabedinskas, dr. B. Poškus, 
A. Pupelis, dr. A. Razma, dr. 
A. Rugienė, A Rūgytė, V.

Bab-
St.

ELIZABETHO skautės.

Šv. Kazimieras ir “Kaziuko muge
ELIZABETH, N. J.

skaučių draugovės kovo 5 gra
žiai paminėjo šv. Kazimierą ir 
drauge buvo suruošę šaunią 
“Kariuko mugę”, kuri turėjo 
duoti jiems ir gražaus pelno. 
Tai buvo labai lengvai galima

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte suprasti kiekvienam iš gausybės 
. AM bangomis 1190 kilociklų atsilankiusiųjų vietos ir kai- 
I. FM bangomis 105.7 megaciklų myninių apylinkių lietuvių.
; iš WKOX, Framingham, Mass. Minėjimas kaip paprastai bu- 

bania v0 Pra^ėtas bažnyčioje pamal-
RADIJO PROGRAMA 11 vai eiima MičiAC Kii-

j ved. Stop. Minkus, Boston, 
! Mass, 
J WLYN — 1360 kilocycles
> Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.
> VYČIŲ PROGRAMA

> WL0A — 1550 kiL Braddock, 
» Pennu
> Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

* LITHUANIAN MELODIES 
£ ved. Ralph J., Valatka

domis 11 vai. suma. Mišios bu
vo skautų specialiai užprašytos. 
Popiet lietuvių laisvės salėje 
minėjimas pradėtas iškilminga 
sueiga, kurios metu buvo duo
tas įžodis naujų skaučių. Drau
gininke Gilanda Bartytė už uo
lų veikimą skautijoje iš tunti- 
ninkės Bružinskienės gavo pa
žangumo žymenį. Minėjime da
lyvavo skautų dvasios vadas 
kun. J. Pragulbickas. klebonas 
prel. M. G. Kemežis, tuntinin- 

Mich. kas Bružinskas, tintininkė Bru-
Šeštad. nuo 5 iki 5.30 popiet, rinskienė ir dar keletas skau

čių ir skautų iš New Yorko.
Po iškilmingos sueigos skau-

WJLB — 1400 kil., Detroit,

| Lietuvos Atsiminimų
RADUO VALANDA

f Direktorius
© Jokūbas J. Stukas
f WEVD - 1330 kil. 97,9 mg. FM

I" laštad. nuo 5 iki 6 yal. popiet

I

VELYKŲ ŠVENČIŲ |
proga |

nuoširdžiai sveikinu parapijiečius, seseles mokytojas, $
© 

vaikučius, draugus bei prietelius $

| Rt. Rev. Msgr. MYKOLAS J. URBONAS |
Šv. Juozapo parapijos klebonas £

S Du Bois, Penna. ©
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Nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius <•>

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJ

Sv. Kazimiero parapijos kunigai &

Kun. JUOZAS RAŠTUTIS

Amsterdam, N. Y.
Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS

Širdingi Sveikinimai Viešpaties Kristaus

PrisUkėlžmo Šventėje

Kun. CLARENCE A. BATUTIS

Sv. Kazimiero parapijos klebonas, Philadelphia, Pa.

© ■

tus pačių skaudų ir skautų. į 
Mergaitės reiškėsi siuvimo ir l 
mezgimo darbeliais: tautiškai <• 
aprengtos lėlės, įvairūs žvėrys, < 
geltonos, žalios ir juodos gy- * 
varės ir k. Berniukai buvo pa- l 
gaminę labai įdomių darbelių c 
medžio drožinių ir deginių bei į 
gipso: smūtkeliai, degintos or
namentuotos lėkštės, dėžutės, 
impozantiškos vytys ir daugel 
kitko, iš tikrųjų visus viliojo 
ir traukė iš kišenių dolenfus. 
Po gyvos, triukšmingo§Xr di
džiai įspūdingos mugės poilsiui 
visi gaivinosi vyr. skaučių pa
gaminta kava, duonine gira ir 
įvairiais kepsniais, kaip tortais, 
pyragaičiais, baravykais, Žagarė- f 
liais. “Kariuko” širdimis ir t.t. 1 
Po to visi vėl maloniai ir įdo- g 
miai buvo užimti laužo, kuria-. f

MALONIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

LINKIU VISIEMS PARAPIJIEČIAMS

Kun. JONAS J. SCHARNUS

Šv. Onos parapijos klebonas
Jersey City, N. J.

f®®®®®©®©©©©©®©©©©©®®®'

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA

linkime visiems parapijiečiams Dievo palaimos

Kun. JONAS BAKANAS, klebonas 
Kun. JONAS C. JUTKEVIČIUS 
Kun. MYKOLAS J. TAMULEVIČIUS

Sv. Kazimiero parapijos kunigai
Worcester, Mass.

i

me ypač efektinga buvo skau- 
tų giesmė “Ateina naktis". Ją i 
giedojo visi sustoję ratu, su- g 
sikabinę rankomis ir linguoda- © 
mi. g

Lentai. Įvertindami skautų © 
tų, jų tėvelių ir visų atsilan-. darbštumą, vienos skilties skau- | 
kiusiųjų patogumui buvo šei
myniški pietūs, kuriuose daly? 
vavo virš 200 žmonių. PO pietų 
visi bandė savo laimę “Kariu
ko mugėje” bei šiaip pirkinė-

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

t

geriausiai pasireiškusius $ 
iuko mugėje", pakvietė ©

ii
tus, j
“Kaziuko mugėje", 
vienos savaitės vasaros atosto
gų i savo vasarvietę Ashbury 
Park, N. J. AR.

mieliems savo parapijiečiams ir prietehams linki 

Sv. Kazimiero parapijos kunigai New Haven, Conn.

Kun. JUOZAS J. MATUTIS, klebonas

Kun. JONAS RIKTORAITIS
©



1961 m., kovo 28 d., nr. 23.

KRISTUS Dachau koncetracijos stovykloje iš vokiečių kalba knygos 
“Christ in Dachau”. apie kurią Vatikano radijas atsiliepė: “tai knyga, 
skelbiant Bažnyčios pergalę ir kunigų heroizmą”.

Netekome Lietuvos vyčių veikėjo
NEWARK, N. J.

Kovo 8 šv. Mykolo ligoninė
je po trumpos ligos mirė Sta
sys A. Pocius. 51 metų. Buvo 
labai aktyvus Nevvarko organi
zacijų narys per <33 metus. Dau
giausia veikė Lietuvos vyčių 
organizacijoje, daug pasidarba
vo vyčių laipsnių komisijoje. 
Trečio laipsnio medalis jam bu
vo suteiktas kovo 5.

Mirė A. Igaunis O
VVaterbury, Conn. Kovo 21 

nuo širdies smūgio staiga mirė 
Antanas Igaunis, 69 metų. Kai 
1940 birželio mėn. bolševikai 
okupavo Lietuvą, velionis buvo 
suimtas ir nuteistas dešimčiai 
metų kalėjimo. Bausmę atliko 
Sibiro ištrėmime, iš kur jam 
nebuvo leista grįžti į Lietuvą. 
Velionies žmona su dukra ir 
sūnum atvyko i JAV ir tuoj 
pradėjo rūpintis jo atkvietimu. 
Po ilgų ir didelių pastangų 
asmeniškai tarpininkaujant da
bartiniam Amerikos ambasado
riui prie Jungtinių Tautų Ad- 
lai Stevensonui. buvo išrūpin
tas leidimas ir 1959 balandžio 
10 velionis iš Rusijos atvyko 
i JAV pas savo šeimą. Nuliū
dime liko žmona Valerija, duk
tė Julija Puodžiukaitienė ir sū
nus Antanas, gyvenas \Vaterbu- 
ry. Conn.. o taip pat du sūnūs, 
gyveną Australijoje.

Atminkime...
(.Atkelta iš 3 psl.)

Tegul pažadina mūsų intensy
vų dėmesį Lietuvos žmonių gy
venimui ir kūrybai kaip tos pa
čios nepriklausomos dvasios 
prasiveržimui.

Tegul sukelia pagarbą pasi
priešinimo eigoje žuvusiems— 
pagarbą tiek visuotinę, kiek vi
suotinis buvo entuziazmas, kai 
1941 birželio 23 rytą išgirdo 
prabilus Kauno radiją Nepri
klausomos Lietuvos vardu ir se
niai pasiilgtus, nes draudžia
mus. žodžius: ‘‘Lietuva, Tėvy
ne mūsų” ...

Lietuviu Fronto Bičiuliu 
Taryba

New York, 1961.3.17

Velyktį Šventėse •
ŠIRDINGAI SVEIKINAME VISUS PRANCIŠKONŲ * 
GERADARIUS IR S V. ANTANO GIMNAZIJOS • 
RĖMĖJUS. s

TEV. JURGIS GAIVUSIS. O F.M. |

Provincijolas ir Rektorius *

Ilgą laiką jis dirbo kaip sunk
vežimių šoferis P. Ballantine a. 
Sons, priklausė unijos 153 lo
kalu!. Taip pat buvo šv. Vardo, 
šv. Jurgio draugijų narys, šv. 
Cecilijos choro narys ir Kolum
bo vytis. Velionis buvo Nevvar- 
ko miesto specialus policininkas 
ir dažnai patarnavo šv. Jurgio 
salėje, kai būdavo lietuvių pa
rengimai.

Nuliūdime paliko žmona Ona 
Strolis - Pocius, duktė Gertrū
da Janks, du sūnūs Petras Ro
bertas ir Markas ir 6 vaikai
čiai.

Palaidotas iš Švč. Trejybės 
bažnyčios labai iškilmingai. 
Žmonių buvo pilna bažnyčia. 
Giedojo šv. Cecilijos choras ir 
solo Liudas Stukas. Prie karsto 
garbės sargyboje stovėjo Lietu
vos vyčiai. Palaidotas Dangaus 
Vartų kapinėse East Hanover. 
N. J.

Siu eilučių rašytojas 19 kuo
pos. N.Y. ir N. J. vyčių apskri
ties ir centro valdybos vardu 
reiškia gilią užuojautą šeimai.

L. vyčiu 29 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyko kovo 21. 
Naujais nariais priimti Regina 
Shmiadt ir Victor Palama. Pra
nešta kaip vyčiai atžymėjo Lie
tuvos- nepriklausomybės šventę. 
Numatyta surengti pietus ir šo
kius. Tam reikalui išrinktas ko
mitetas: John Remeika. Christi- 
na Korbert, Victor Palama. Eva 
Sharan. Peter Podgalsky. Char
les Sipaila. Kuopa balandžio 9 
užprašė pamaldas už mirusi na
rį S. Pocių. F. V.

IŠ LENKIJOS
LENKIJON siuntiniai, kad ir 

senų rūbų, apmokami dideliu 
muitu. Išimtys taikomis tik in
validams.

Žalgirio minėjimu (pernai) 
nuotaikos Lenkijoje tebėra gy
vos. Priešingai oficialiai propa
gandai. kad tose kautynėse 
daug padėjo rusai, žmonės te
bekalba. kad kryžiuočius sumu
šė tik lietuviai ir lenkai.

Pašto ženklas, ketvirčio vo
ko didumo. Lenkijoje išleistas 
su Vytauto atvaizdu, kaip jis 
vadovauja Žalgirio kovai. Ir ge
rai — tegul garsina Lietuvą.

NEI GROŽIO NEI TIESOS
Pers kairi n s J. Ragausko veikalu

--------------------------------------- JONAS

Neseniai užėjau pas vieną 
senosios imigracijos lietuvį. 
Nugi, žiūriu begulinti knyga: 
J. Ragausko “Ite missa ėst”. 
Įsigeidžiau perskaityti. Knyga 
išleista valstybinės Grožinės 
Literatūros leidyklos, arti 500 
pusi. Joje prispaustas spaudas: 
‘‘Printed in USSR”. Vadinasi. 
Vilnius yra Sovietų Sąjungoj. 
Verčiau lapą po lapo ir galvo
jau: ‘‘Kad čia sovietinis ir 
valstybinis kūrinys tai tiesa. 
Bet ką bendro turi ta pamfle- 
tinio turinio knyga su grožine 
literatūra?” Joje tiek tegali 
rasti grožio žymių, kiek purvi- 
niausioj makalynėj.

KAS TAS RAGAUSKAS
Atvykęs 1927 į Kauną studi

juoti. netimkus susipažinau su 
Jonu Ragausku. Negalėčiau va
dinti ji buvus mano draugu, 
bet jį pažinojau arčiau, negu 
kitus šimtus studentų, nes su 
juo teko būti eilę metų vie
noj korporacijoj. Jis studijavo 
Teol. - Filosofijos fakultete ir 
rengėsi būti mokyloju. Buvo 
eilinis, vidutinių gabumų, vi
suomeninėje veikloje neturįs 
jokių vadovavimo žymių. Neat
rodė. kad' jis galėtų ir mikliau 
valdyti plunksna, ar iš viso tik
tų tam darbui. Buvo kuklus, 
gana ramaus būdo. Iš jo gali
ma buvo tikėtis eilinio moky
tojo, ir daugiau nieko.

Jį pažinojusieji labai nuste
bome. kai po vienų atostogų 
išgirdom, kad Jonas Ragaus
kas jau kunigų seminarijoje. 
Klausinėjome vienas kitą, ko
dėl taip atsitiko, kodėl jis pa
darė tokį griežtą gyvenimo po
sūkį. kurio niekas net ir ne
nujautė0 Iš jo knygos sužino
me. kad jis tą savo apsispren
dimą paskelbė Jiesios upės pa
krantėse. žvelgdamas į mer
gaitės akis. Gal gi tos moteriš
kosios akys ir buvo tikroji 
priežastis, kuri įstūmė Joną Ra
gauską į kunigų seminariją, nes 
nors jis sekmadieniais uolokai 
lankydavo bažnyčią, bet ypa
tingesniu už savo draugūs pa
maldumu nepasižymėjo.

Įstojus jam į seminarija, jo 
draugai galvojo: ‘‘Na. jei jau jis 
išsikrapštys iš seminarijos, tai 
vis gal bus eilinis kunigėlis, 
ir daugiau nieko”. Vėliau gir
dėjau, kad seminariją baigė ir 
vikaravo. Ir taip beveik išnyko 
iš atminimo.

O DABAR — JUDOŠĖLIS
Ekskunigių pasitaikydavo vi

sose šalyse ir visais laikais, bet 
Judošių. kurie parduotų Kris
tų ir jo bažnyčią, nors ir už 
daugiau kaip 30 sidabrinių, pa
sitaiko ne taip jau dažnai. Ra
gauskas — ekskunigis — ne 
taip jau didelė naujiena ir Lie
tuvos katalikų tarpe. Iškunigė- 
jusių ar nukunigėjusių turėjo
me net ir žymesniųjų lietuvių 
tarpe, kaip a. a. kun. Joną Jo- 
nilą - Žilių, gerai žinomą ir A- 
merikos lietuviams, kuris mir
damas Lietuvoje, parašė vie
šą išpažintį, atsiprašydamas vi
sus. kuriuos būtų papiktinęs ar 
nukreipęs nuo tikrojo kelio. 
Tačiau tokių, kaip ekskunigis 
Jonas Ragauskas, kuris parsi
duotų ateLtiškajam okupantui, 
kuris, išlipęs iš Kristaus sakyk
los. tą pačią minutę pereitų į 
kita stalininę — chruščiovinę 
sakyklą, aptaškytą ne tik savo 
konfratrų ir vyskupų, bet ir 
tūkstančių geriausių lietuvių 
krauju, ir. kuris pasamdytu šu
niu staugtų ir lotų ant visos 
savo praeities bei tokiais ne
švankiais žodžiais ir pareiški
mais dergtų visa, kas pirma bu
vo šventa, kas buvo dieviška, 
kažin ar • iš viso tokį asmenį 
turėjome0

J Ragauskas yra ne tik eks
kunigis. bet ir Judošius. ar gal 
tiksliau Judošėlis. nes Judo- 
šiaus vardui dar jis per ma
žas. Be to. Judošius dar jautė 
šiokį tokį savo žmogiškumą, 
jautė sąžinės priekaištą ir pats

DARBININKAS

JIESIA ---------------------------------------

save nubaudė — pasikorė. Ar 
Jonas Ragauskas nueis Judo 
keliu iki kartuvių, sunku pa
sakyti. bet tai būtų nedidelė 
naujiena, nes tokie nuožmogiai 
dažnai griebiasi savižudystės.

NU2MOGEJĘS ŽMOGUS
Neverta ilgai gaišinti skaity

tojo. Priminsiu tik porą faktų. 
J. Ragauskas, jau galutinai ap
sisprendęs mesti kunigyste, jau 
nebelaikydamas savęs kunigu, 
vyksta pas savo sergančią mo
tiną. išklauso jos išpažinti, su
teikia jai išrišimą ir komuirja. 
palaidoja ją. ir tada, grįžęs į 
Kauną, išsivelka iš sutano — 
meta kunigyste. Ar jam užten
ka niekšo vardo'.’ Jei jis norėjo 
apgauti savo motiną, tai ar jis 
apgavo save, ar jis apgavo gi
mines. draugus ir tūkstančius 
lietuvių, kurie tą faktą arba 
matė, arba skaito ir skaitys iš 
jo knygos?

Kitas faktas. Norėdamas su
niekinti šventųjų relikvijas. J. 
Ragauskas klausia skaitytoją, 
kas gi ten žino, ar ten šven
tųjų kaulai, ar kiaulės, arklio, 
ar kito kokio gyvulio kaulai0 
Tai gal viena iš nešvankiausių 
šio nužmogėjusio žmogaus kny 
gos vietų. Ką jam gali atsaky
ti eilinis tos knygos skaityto
jas? — Ne kitaip, kaip tik: 
"Gerokai subrendęs įstojai į 
kunigų seminarija. Niekas ne
vertė. Per keturiolika metų nuo 
altoriaus ir iš sakyklos skelbei 
visai ką kitą, o dabar blevyzgo- 
ji. kaip apsėstas”.

KNYGOS TURINYS
— Knygoje yra daug autobio

grafinės medžiagos, bet visi 
posteringavimai yra skirti su-

i.Nukelta į. 7 psl i

HARTFORDE, minint Lietuvos nepriklausomybės šventę, kalba viceguber- 
natorius Anthony Armentano. Nuotr. A. Jaro.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

/ LINKIU VISIEMS PARAPIJIEČIAMS \

r Kun. PRANAS VALIUKEVIČIUS

Šv. Jurgio paraoijos kleboną: 
Rochester, N. Y.

Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius sulaukus 

VIEŠPATIES JĖZAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTES

Sv. Jurgio parapija. Norvood. Mass.

S Kun. Feliksas E. NORBUTAS, '< eoc^as

Kun. ALOYSIUS KLIMAS

Paskaita socialiniais klausimais
Socialinė gerovė, socialinis 

aprūpinimas, pensijos, sociali
nė drauda, ligonių ir seneliu 
globa, valstybės pareigos ir pri
valomas draudimas — tai tik 
kelios temos iš gausybes to pla
taus ir tai]) mums visiems svar
baus klausimo. Naujai, prez. J. 
F. Kcnnedy vadovaujamai ad
ministracijai prasidėjus, socia
linės gerovės klausimas dar la
biau siiaktualėjo. įskilus pensi
ninkų valstybinio medicininio 
draudimo ir pan. klausimams. 
Šiems ir panašiems klausimams 
nušviesti ('uyahoga apskrities 
u‘levelandoi lietuvių demokra

5

— Danutė Staknytė - Har- 
mon su savo vyru Joseph P. 
Harn.on ir šeima, gyv. Church 
Falls, Va., aplankė New Jer- 
sey — Ne\v Yorko apylinkėse 
gyvenančius gimines prieš iš
vykdami į Pietų Ameriką. Jo
seph P. Harmon. AVashingtono 
pareigūnas, šiomis dienomis pa
skirtas attachė į Chilės valsty
bę ir su šeima apsigyvens San- 
tiago mieste, sostinėje. Danutė 
ir Joseph Harmon augina dvi 
dukreles — Mirgą ir Laimutę.

— Elva Sarata - Juozapavi
čienė Kordobos universitete Ar
gentinoje gavo daktarės laips
nį iš biochemijos. Naujoji dak
tarė Kordoboje turi savo vais
tinę.

— Birutė Šlepetytė - Venc- 
kuvienė, viešėjusi Amerikoje 
pas tėvus nuo praėjusios vasa
ros, išvyko atgal į Paryžių. 
Ateitininkų jubilėjiniame kon
grese Chicagoje praėjusį rudenį 
ji atstovavo Europos ateitinin
kus. buvo išrinkta į prezidiu
mą. Viešnios tėvai ir sesuo gy
vena Ne\v Yorke.

Igno Malėno paruoštam ele
mentoriui laidėjas surastas. 
Rankraštis baigiamas tvarkyti 
ir tuojau pat bus atiduotas 
spausdinti.

— Rochestery, N. Y., išrink
ta nauja ateitininkų kuopos 
valdyba: dvasios vadas kun. 
Antanas Račaitis. garbės pirm, 
kun. Jonas Bakšys, pirm. Bro
nius Krokys. vicepirm. Jurgis 
Valiukas, sekret. Aldona Kry- 
gerytė, iždn. Antanas Ragelis, 
jaunučių vadovė Aldona Miški
nytė. Visi raštai siųstini adre
su: Jurgis Valiukas. 1016 North 
St. Rochester 21. N. Y.

BRANGŪS LIETUVIAI, VISIEMS DŽIAUGSMO : 
ALELIUJA 1

Šiomis dienomis ir žmonių sielose ū- bažnyčių erdvėse £ 
ii’ šeimų židiniuose skamba džiaugsmo ir didelės šventės ;. 
aidas. Savo žodžiais, mirtim ir prisikėlimu Kristus davė 
atsakymą į didžiausius žmogaus gyvenimo ir mirties klau- č 
simus.

Nemokėtume švęsti Velykų ir būti Kristaus sekėjais 
pasisavindami tą džiaugsmą tik savo šeimoms ar sau. Per 
mus, Kristaus pavyzdžiu, jis turi pasiekti ir abejojantį ke- • 
leivį ir klystančią šamai ietę ir Kristui nusikaltusį jo nie- * 
kintoją bei kankintoją. Kristaus pavyzdžiu, su pagarba i” 
meile kiekvienam žmogui, skelbkime atpirkimo ir atleidi- * 
mo tiesą, skelbkime visam pasauliui, ką randa savo sielai ’J 
mylintieji ir sekantieji Kristų; Z

Visus lietuvius nuoširdžiai sveikindamas visiems lin- > 
kiu, kad Velykų ryto džiaugsmas, kuris aną rytą buvo Ma
rijos, apaštalų ir visų Kristaus draugų, pripildytų visų šir- •; 
dis ii' namus. Alleliuja'.

Jūsų Kristuje ' '•?;
Vysk. V. Brizgys •;

, • . .. .................. . . • • •• ., • ••. ••••••••• i f ••• •

Kristaus Prisikėlimo Šventėje nuoširdžiai sveikina- i?
me visus parapijiečius, talkininkus, prietelius bei seses 
ir brolius lietuvius, linkėdami, kad Velykų ryto džiaugs- •
mas visiems atneštų ramybės ir linksmą Aleliuja <•-

Kun. Jonas A. Kučingis, kl<‘lx>nas ’
Kun. Antanas Vaikiška Į

"Kan. Antanas Steponaitis . i

Šv. Kazimiero Parapija. *
Los Angeles, Calif. I

• • • •• • • • • •. • •, •,
SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS >

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA •

Šv. Juozapo parapijos kunigai L

Kun. ADOLFAS E. GR.ADECKAS, klebonas ’į 
Kun. PAULIUS SABULIS
Kun. ALBERTAS KARALIS -I
Kun. WALTER A. VICHAS J

VVaterbury. Conn.

SV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJOS kunigai 

linki savo mieliems parapijiečiams

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

R+. Rev. Msgr. PR. M. JURAS, klebonas
Kun. ALBINAS P. JANIŪNAS
Kun. A. BALTRUŠIŪNAS

&

Lavvrence. Mass.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ - ;

linkiu saro parapijiečiams bei draugams *

Kun. JUOZAS GIRDIS, klebonas \

Sv. Vincento parapija. Esplen, Penna. *

tų klubas rengia viešą paskai
ta ir diskusijas. Paskaitą skai
tys jaunas visuomenininkas. 
Detroito Sočiai Security įstai
gos valdininkas Jonas šoliūnas. 
kuris mielai sutiko atsakyti ir 
i klausimus. Paskaita įvyks ba
landžio 23 d. 12 vai. ipo su
mosi lietuviu salėje. Visi Cle- 
velando lietuviai kviečiami at
silankyti i šia paskaita Socia
liniai klausimai yra ta sritis, 
kur intymiausiai susiliečia as
muo. privatus biznis ir valsty
bė - tad jie turėtu būti įdo
mus visiems Visi tad nuošir
džiai ir kviečiami.

S V. JUOZAPO PARAPIJOS kunigai linki visiems 

parapijiečiams džiugiu ;

VELYKŲ ŠVENČIŲ \ I

y Kun. JOHN J. SKALANDIS, k ebonas ;

Kun. ALF. JANUŠONIS I

Loveli. Mass. •

Malonia V e l g k u Švenčia •

LINKIU VISIEMS PARAPIJIEČIAMS ' :

Kun. \ ita> J. Mariičiu>. J

f sv. Jurgirt parapijos klrltonas \ ’

Philadolphia. Pa. ’



EASTER GREETINGS

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲAL. LUTHERAN
Visiems mūsų Kostiumeriams ir Draugams

Phone: HO 1-3133 KAUNAS BAKING COMPANY

DUONA ir KEKSAI
Towers Distributing Co. WEDDING and BIRTHDAY CAKES

BEER DISTRIBUTOR
McKees Rocks,304 Olivia Street

Phone: FEderal 1-4455

3

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 
Tel. HYacint 7-4677

f
: -g®.®®®®®©©®. ®

HOMESTEAD. PA. f
i

Pa. 1Braddock, Pa. (•>

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 

LINKIME LIETUVIAMS KOSTIUMERIAMS

West Homestead Baking Company
CAKES. PIEŠ, ALL ASSORTMENT OF COOKIES

WEDDING & BIRTHDAY CAKES A SPECIALTY

Bakers ot Ouaiity White Bread

? Delivered dally from oven to home

467 W. 8th AVENUE

HOME FURNITURE CO.

Downtown Pittsburgh, at Wood and Oliver

W. HOMESTEAD, PA
Also Braddock, Mc Keesport, and Greensburg, Pennsylvania 

Serving Homemakers for 3 Generations
KO 1-1296

KUN. F R. PLACCNAS

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Distributor of all Lotai and Premium Beers

1410-12-14 NUFUN ST.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

937 Washington Street

Phone: BR 1-0618

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

HILK’S FURNITURE
Your Home Should Come First 

320 E. 8th AVENUE HOMESTEAD. PA.
HO 1-2228 — HO 1-2229

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

JOSEPH A. PROKOPOVITSH

FUNERAL HOME

Mr. Albert Savolskis, Assistant

AMBULANCE SERVICE

431 Ninth Avenue

Phone: HOmestead 1-2267

EASTER GREETINGS

i

HOMESTEAD, PA. g

Mirus a. a. kun. E. Vaši- © 
liauskui, Homesteado * lietuvių | 
šv. Petro ir Povilo parapijai | 
paskirtas kun. Francis P. Plan- 
tos - Plafonas, sūnus Petro ir £ 
Rūtos Plačėnų. Kun. Francis 
P. Plantes - Plačėnas yra gi- | 
męs 1920 vasario 4. krikšty- 
tas šv. Izidoriaus bažnyčioje $ 
Braddock, Pa. Pradinę mokyk
lą lankė St. Colmans, Turtle 
Creek, Pa. ir paskui Central 
Catholic High School, Pitts

burgh, Pa., gi toliau — 8 me
tus mokėsi šv. Vincento kole
gijoje ir seminarijoje Latrobe, 
Pa. Kunigu Įšventintas vyskupo 
Hugh C. Boyle 1945 kovo 4.

Vikaru išbuvo 6 metus St 
James. Sewickley, Pa. ir 4 me
tus St. Titus, Aliąuippa, Pa.

©
tus St. Titus, Aliąuippa, Pa. £ 

| Nuo 1955 liepos iki kovo šių t 
metų buvo kapelionu Mayview f

t

©

metų buvo kapelionu Mayview t 
State ligoninėje. ©

Šv. Petro ir Povilo parapie- 
čiai linki naujam klebonui pa- | 
sisekimo darbuotis lietuviškoje g 
ir katalikiškoje dirvoje. |>

Pa rapt jonas S

19 LIETUVOS VYČIŲ 
VEIKLOS

Munhall, Pa.

We Rent Formai Wear for Every Occasion

Nifty Shoppe
Homestead’s Classiest Store for Men

8th AVENUE and AMITY ST. HOMESTEAD. PA.
HO 2-2144

EASTER GREETINGS

To All our Lithuanian Costumers & Friėnds

First Federal Savings & Loan Ass’n

Your Sanvings Pay 4% Dividend— Insured up to $10,000

| Home Office — 300 EAST 8th AVENUE, Homestead, 

f. McKeesport Office — 406 Ringgold Street

Braddock Office — 851 Braddock Avenue

Clairton Office 608 Miller Avenue

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Lankiu visiems mūsų draugams

LIBERTY HALL

PETRAS IR MARIJONA JURGAIČIAI

Savininkai

Petras Jurgaitis dar gyvas

Pa.

Lietuviška užeiga — parduodame įvairius gėrimus

2204 Carson Street 
f

Pittsburgh 3. Pa.

Tel. HE 1-9795

EASTER GREETINGS

PRESCRIPTIONS SICK ROOM SUPPLIES

COMMUMTY PHARMACY
815 Am Street Homestead, Pa*

Phone: HO 1-8442

Sveikiname visus lietuvius su Velykų Šventėmis

JOSEPH WENTZ, JR

LAIDOJIMO NAMAI

1323 N. Franklin St.

Centro valdybos posėdis S
Pittsburghe, Pa., kovo 18 | 

£ Roosevelt viešbutyje buvo cen- f 
tro valdybos posėdis, kuri mal- S

1 da pradėjo pirmininkas Robert f 
f Boris. Helen Shields padarė | 
1 pranešimą apie jaunuosius vy- f 
* čius ir jų suvažiavimą, kuris 
t bus Bayonnėje balandžio 30, | 
f Julia Aleshunas supažindino su f 
1 Lietuvos reikalų komisijos veik- 
Ila. Priimtas ir kun. J. Jutke- | 

vičiaus pranešimas. Fr. Vaškas t 
papasakojo, kaip vyčiai daly- t 
vavo Lietuvos nepriklausomy- t 
bės šventės akcijoje, rašydami | 
į spaudą. Padaryti pranešimai 1

| ir narių verbavimo, ritualo ir | 
| kultūros komisijų. Jokūbas J. 1 
| Stukas atsiuntė pranešimą apie | 
| vyčių fondą. Daug kalbėta apie | 
f Vyti----- laikrašti. Nutarta jį |
| spausdinti ofsetu. Redaktorium f 1828 Carson Street 
| išrinktas kun. P. Cinikas, MIC. 1
I Tuoj po šio posėdžio dar po- | 
| sėdžiavo jubilėjinio vyčių kon- t 
| greso komitetas, kuriam pirmi- ® 
| ninkauja Joseph Sakevich. | 

Kitas valdybos posėdis bus
Įi- birželio 17 Clevelande. F.V.

Tel. CE 1-2200

Pittsburgh 12, Pa.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Visiems Geros Valios lietuviams

A. L. WENSLOVAS

LIETUVIS GRABORIUS

2128 Carson Street S. S. Pittsburgh, Pa.

Tel. HEmlock 1-0203

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

JOSEPH G. YURASEK
BEER - WINE - LIQUORS and UGHT LUNCHES

ELIZABETH, N.J.

EUzabetho Lietuvos vyčių
52 kuopos metiniai pusryčiai | 

f ir komunija buvo kovo 19. Vi- | 
1 si iš salės organizuotai nuė- | 
| jo pamaldom. Mišias aukojo

kun. J. Pragulbickas. Tuoj po | 
pamaldų buvo bendri pusryčiai, f 

• kuriem vadovavo kuopos pir- f, 
£ mininkas Charles Oskutis. Ati- f 

darymo maldą sukalbėjo kun. | 
V. Karalevičius, dvasios vadas. I 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo f 

f Frank Vaškas. Į pirmą ir antrą f 
vyčių laipsnį pakelti: Ruth I 
Laucius, Edmųnd Sharkus ir f 
Stanley Valatka. Baigiant mal- | 

t dą sukalbėjo dvasios vadas. |

Stephen B rėdės, J r.

37 Sberidaa Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

HE 1-9266

HAPPY EASTER

To All our Friends

Pittsburgh, Pa.

LUTHERAN S CAFE

Mrs. B. LUTHERAN, Prop.

LIOUOR - BEER - WINE - SANDWICHES

3301 Main Street Homestead Park, Pa.

To Alį our Costumers & Friends

Sveiki sulaukė šventu Velykų

FURNITURE, ELECTRICAL APPLIANCES AND JEWELRY .

AT LOW PRICES

Cor. 8th Avenue & McClure Street . ■ . Homestead, Pa.

Phone: HO 2-7100

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
per Uetuyių Prekybos Bendrovę Londone, 
kurios atstovybėje yra didžiausias įvairių 
medžiagų ir knų prekių pasirinkimas.
“ Už atstovybės sąžiningą ir pigų patarna
vimą yra gauta daug padėkos laiškų.

Prašoma kreiptis ir įsitikinti pas atstovą
JONĄ DAUGIRDĄ .

337 Union Avė. Brooklyn 11. N. Y.
Tel. EV 7-4940 ir EV 4-1232

Norite geros-r-meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ

Įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų: norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

i

HOLY LIGHT
BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

35 So. 8+h Street ...... Brooklyn 1 1, N. Y.

EVergreen 7-2155 Resid. ILlinois 8-71 18

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

t:

&

t
t: ■

©

į

f

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18. N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

—HAVEN REALTY—
Kelionių biuras lėktuvais' ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai. Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

S & G MEAT MARKET
buvusi

J. MIRONO MAISTO KRAUTUV® 
Homę-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVfiMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders spėriai price for Weddings and Parties 
340 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — TeL Stagg 2-4329

Tel.: APplegate 7-0349 Sav. V. ZELENIS

BANGA TELEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA!
Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos 
40% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI 
aparatams
Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola 
23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu
Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vai. vak.
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tinių ir išvežtųjų giesmę” (žo-
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NEI GROŽIO NEI TIESOSJ.

Skyrių veda JONYNĄ ŠIŠIENE

Phone: ELizabeth 4-7608
WH1TE HORSE TAVERN

baras - restoranas
kinto 

minėji- 
18 B.

šulaitis, V. Zalatorius. -
, Lituanicos futbolininkai pir
mose dviejose 1961 Peel Cup 
varžytose įveikė Spartą 9t0 
ir Wanderers 3:1. E. š.

nk> ar politinio pobūdžio. Pra
nešimus yra jau darę G. Galva, 
St Daunys, J.Tamulaitis, V.

MERCURY Parcel & Trading Co.
943 Elizabeth Avenue Elizabeth, J

te. Giesmė sukurtą specialiai 
Dainavos 15 metų ‘sukakčiai. 
Meno ansamblis “Dainava” per 
15 metų yrą turėjęs 78 pasiro
dymus. Dalyvavo ukrainiečių 
muzikos festivalyje (1953), lat
vių šventėje (1953), Theatre of 
Nations Mžchigan City Ind. 
(1954, 1956) ir kt

LHuanicos futbolo 
dešimtmečio sukakties 
mas įvyko kovo mėn.
Pakšto salėje. Programos ve
dėju buvo klubo pirm. A. Vi
sockis. Klubo nariai, kurie išbu
vo jau 10 metų, buvo apdova
noti statulėlėmis. 15 klubo na
rių gavo medalius ir diplomus 
už 1960 Illinois taurės (Peel 
Cup) varžybose n vietos laimė-

Siuntiniai į —

LIETUVĄ, UKRAINĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eilu
tėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesaali ir kt. • Pri
imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti 
įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas.

Kviečiame jus tapti mūsų kHjentais

Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro
Sekmadieniais nuo 8:30 vaL iki 4 vaL popiet.

Pagrindinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N. Y.

Krautuvė: 75 East 7th Street • Tel. OR 4-3930
Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 

(wholesalej kainomis.

K&KFABR1CS

AR ŽINAI, KAD
— Amerikos tarnautojai Vo

kietijoje 1960 nupirko Vokieti
jos automobilų apie 17,000, 
Prancūzijoje apie 6,000 ir An
glijoje apie 3,000. Už tuos 27, 
000 automobilių išėjo apie 40 
miL dol.

1158 East Jersey Street, Eliza
Telefonas: ELizabeth 4-1711

ADVOKATAS

RUSIJĄ IR

®®®®@ex3xs«xsxs^

OUTHTTERS TO THE SiSTERHOOD

ROBERT EMMETT TIRRELL, INC.

Tel: Chfckering 4-7898

Write: Director of Nurses 
Mary Mc Clellan Hospital 

Cambridge, New York

čio (specialiai Rusijai ar Ru- < 
munijai). <

ŪSAM CORPORATION į
104 West 29th., New York 1, į

Siųskite maistą, medžiagą ir 
ką tik jūs norite į Rusiją ir Ru
muniją per mūsų seną, patiki-

COMPLETE POSTULANT SUPPUES
Dresses — Underwear — Luggage, Trunks. etc.

FOR THE PRIEST OR SEMTNARIAN BLACK LUGGAGE
’ Club Bagi • Trunka • Gift* for religious

41 — 40 74th St 
Jackson Heights, N. Y.

Tel. NEwton 9-6620

TO PLACĖ, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291 ,

Greitas ir mandagus patarna- ' 
vimas. Mes galūne atvykti į 
na mus. Visos išlaidos apmo- < 
karnos čia. Jūsų artimieji nie- '

NURSES Registered 
and Licensed Practicals

75 Bed General, Fully Accredited 
Hospital Located Approximatly 40 

Milės North of Albany in a Winter 
a. Summer Recreatidn Area, there

89 CHAMBER8 STREET

New York 7, N. Y. WOrth 2-1032

Mūsų kainus vyru drabužiams prasideda nuo 39.50 už pilnų eilutę

IMPORTUOTOS ir VIETINES

Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 
vilnonės skaros ir šalikai

Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 
Specialus patarnavimas paruošiant pakrėtus į Europą

PATENKINT!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
EET NEW YORK 2, N. Y.
TeL: AL 4-8319

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.

Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
sutvarkome rezervacijas ir kt Smulkesniems informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europą
Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • Tel CIrde 5-7711

S3COSMOS PAR 
CORPORATION

Licensed by Intourist
Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėsms į bet kurią 
SSSR dalį.

SIUNTINIAI'APDRAUSTI » PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 
— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų rašykite 
arba, aplankykite jums artimiausią skyrių:
• NEW YORK 3, N.Y, 39 - 2nd Avenue — TeL: AL4-5456
• BROOKLYN 7, N.Y. 600 Sutter Avenue —f Tel.: Dl 5-8808
• BROOKLYN 21, N. Y. 506 Wilaon Avė. — Tel. HY 1-5290
• ROCHESTER, N. Y, 583 Hudaon Avenue — Tel. LO 2-5541
• LAKEWOOD, N. J. 126 - 4tb Street — Tel.; FO S-8559
• PATERSON 1, N. J, 99 Main Street — Tel.: MU 4-4619
• NEW HJVVEN, Conn, 6 Day Street — TeL: LO 2-1446
• PITTSBURG 3, Pa, 1015 E. Caraon Street — Tel.: HU 1-2750
• VVORCESTER, Maso, 174 Millbury Street — Tel.: 8W 8-2868
• HAMTRAMCK, Midi, 9350 Joe. Campan — Tel.: TR 3-1666
• CLEVELANO 13, Ohio, 2683 W. 14th Street — TeL: T01-1068
• CHICAGO 22, III, 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: OR 8-8986
• CHICAGO 29, III, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737
• SAN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter Street — Tote Fl 8-1571
• NEWARK 3, N. J, 428 Springfteld1 Avenue — TeL: Bl 3-1797
• PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, — Tel. WA 2-4085
• WATERBURY, Conn, 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766 
o GRAND RAPIDS, Midi, 414 Scribner Avė, N.W. — GLS-2256 
o PASSAIC, N.J, 176 Markei St — Tel.: SR 2-6387
• DETROIT, Midi, 6440 Mldiigan Avenue — Tel.: TA 5-8060
• VlNELAND, N.J, We»t Landi* Avenue, Greek Orthodox BMg. VE8. SALBS PARgNOTMAirB m

oJERSEY CITY, N. J, 75 Bright SL Ir kampas Jersey Avenue

CmcagosDai- 
sukakties ne

paskyrė 200

kt Valdybą sudaro A. Gintne- 
bauskas, J. Mackevičius, J. Ka- ris, P. šulas, J. Vaičiūnas, E. 
zanmiskas šia pačia proga pa
skyrė po 100 doL 

fruilrinimii Dainavos ansam
bliui priimami adresu: Albinas 
Dzirvonas, 4358 S. Washtenaw 

— Amerikoje katalikai laiko 
10,300 pradinių mokyklų, 2,400 
vidurinių, mokytojų dirba 102, 
000, tarp jų 40,000 pasauliečių, 
mokinių per 5 mil. Tokias ži
nias minėjo NCWC švietimo di
rektoriaus Hochwald, Kongreso 
komisijoje liudydamas.

(Atkelta iš 5 psL) 
niekinti Dievui, religijai ir Baž
nyčiai Daugelyje vietų paduo
dama šimtmečiais nuvalkiota 
medžiaga. Ragausko naujoji 
“filosofija” greičiausia suran
kiota iš bolševikiškų ar pana
šių knygų. Vieną prancūzų

tant J. Ragauską ir žinant jo 
gabumus, tenka abejoti ar pati 
knyga yra grynai .jo vieno dar
bas. Turinys labai skystas, net 
ir jo biografinė medžiaga la

BOLŠEVIKINIS “KUNIGAS"
Iš knygos sužinome, kad J. 

Ragauskas, metęs kunigystę, iš
eina komunistinio ateizmo mo
kyklą (institutą) ir dabar va-

Pranešame, kad šiy mėty 

kovo 22 mirė MARIJA 

BARKAUSKAITĖ - BUD- 

RECKIENĖ, gimusi Smo

lenske 1901 kovo 27. Ne

priklausomybės laikais mo

kytojavo Lietuvoje ir buvo 

apdovanota 1928 medaliu.

žinėja po kraštą, sakydamas 
“pamokslus” kuriuose įrodinė
ja, kad jokio Dievo nėra, nie- 
kiną Bažnyčią, religiją, dvasiš- 
kiją, įžymiuosius Lietuvos as
menis, patriotizmą; juose perša 

<

komunizmo apaštalus. IŠ ten 
pat sužinome, kad daugelyje 
Lietuvos vietų jo kalbos paly
dimos švilpimais ir replikomis 
jo paties adresu. Bet šis parsi
davęs komunizmo ir materializ
mo “kunigas” jau negali su
stabdyti savo veiklos, kaip ne
gali liautis lojęs šunelis nenus
tojęs tarnauti svetimam ponui. 
Dabar jau skelbia, kad negali 
būti amžinos dvasinės būtybės 
— Dievo, bet medžiaga yra am
žina, atsieit, medžiaga yra pati 
dieviška, o Ragauskas — tos 
medžiagiškosios dievybės dale
lė. Kai kurie laikraščiai paskel
bė, kad J. Ragauskas jau anks- 

' čiau buvęs bolševikų agentas. - 
Sunku būtų patikėti, kad jis 
juo buvo iki pirmosios bolševi
kų okupacijos, o gal net iki 
antrosios, bet jeigu tokiu buvo 
dar kunigo rūbe, tai jam ir Ju
do ir niekšo vardai būtų per 
švelnūs.

►

>

C. A. Ybke+ - Vokietaitis

įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

LAIKRODININKAS 
- JUVELYRAS

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

485 GRANO STREET
Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318

322 Union Avė. Brooklyn U, N. Y. 
TeL: EV 7-2089

ROMAN FUNERAL CHAPEL 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

retškėa veikloje vyaę, mo

tery draugijose bei priklau

sė parapijos chorui ir val

dytos būreliui. Palaidota 

kovo 25 iš šv. Petro ir Po

vilo bažnyčios šv. Gertrū

dos kapinėse Rahway, NJ. 

Paliko liūdintį sūny Algirdą 

Budreckį. Buvo pašarvota 

Brazinskio laidojimo koply

čioje.

<

<

AR JŪS NEPERMOKATE i
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21^)00,000 automobilių savininkų

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras.
Jūs esate kvalifikuotas:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)
APDRAUD0S SPECIALISTAS

64-17 JAMAICA AVĖ. WOODHAVEN 21, N. Y.
Tel. VI 3-1477

106-53 TeL: BA MM- 8-8336

JUOZO m IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMGND HILU N. Y.
Telefonas: VIrginia 3-3544

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

BROOKLYN 6, N. Y.36-38-40 STAGG ST.

Telefonas: STagg 2-5938

PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

Lietuviškų produktų:

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PETRO LISAUSKO 
< 
<
<

k ra u t u v e
64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. Tel. TW 4-8087 

Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 
Perkant didesniais kirkia ją pristatoma i namus nemokamai

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS — BEER — WINES 

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VIŠNIAUSKAS

31 Spring St, New Britam, Conn. TeL BA 3-9771

Liquor Store, Ine

JURGIS J. JOKŪBAITIS, 
Manager

1113 ML Vernon St
POplar 5-4110

KARL0NA5
FUNERAL HOME

280 Chestnut Street New Briiain, Conn.
Tel. BA 9-1181

CARROL FUNERAL HOME, Ine.

PL 4-6757

74 Providence Street

PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME 
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDE3YCE STREET

FLeasaat 4-3501 PLeasaat 4-3865

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir puikus lietuvis
— naujose patalpose — 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą 

Edward A. Žigas FUNERAL HOME



DARBININKO

N

PAMINĖTA Z. MIKŠIENĖS SUKAKTIS

PAVASARIO BALIUS
bus

BALANDŽIO 8

lietuviškos sutartines,

I M

Z. ARLAUSKAITĘ - MIKŠIENĘ sveikina po vaidinimo “Nežinomoji”. 
Nuotr. V. Maželio

jMl

MALDOS LIETUVIŲ

kaitės kuopos nanai, vadovau
jami Ir. Sandanavičiūtės, pade
dant P. Navickienei ir P. Vai
niui, kovo 19 aplankė Jungti
nes Tautas. Būrelis susidaręs iš 
16 moksleivių turėjo progos pa
matyti pastatą ir įvairius rū
mus, kuriuose vyksta tarptau
tiniai viršūnių suvažiavimai bei 
posėdžiai. -Teko taip pat pama
tyti ir salę, kurioje Chruščio
vas su batu .mušė į stalą. 
Nors oras buvo apsiniaukęs ir 
lietingas, visi buvo patenkinti 
ta ekskursija. Kita iškyla bus 
į Laisvės Statulą Bedloe salo
je prie New Yorko. (I. S.)

‘ Darbininko skaitytojas Juo
zas Par. parašė laiškų senato
riam ryšium su Lietuvos by
los iškėlimu Jungtinėse Tauto
se. Į laiškus jam palankiai at
sakė Delaware senatorius John 
J. Williams ir ypač šen. Tho- 
mas J. Dodd, kad negali būti 
nė kalbos, jog Pabaltijo klausi
mas turi būti iškeltas Jungtinių 
Tautų pilnaties posėdžiuose.

"KARIO" 3 NR.
Jau išėjo iš spaudos ir pre

numeratoriams išsiuntinėtas 
naujas “Kario” 3 nr. (kovo 
mėn.). Jo turinyje įdėti šie ra
šiniai: Em. Cekienės — Nepri
klausomybės sukakties minėji
mų prasmė, A. žynianto — In
dijos užkariautojai arijai, Ltn.
A. Alksninio — Tolimuose Ry
tuose, V. Mantvydo — Seniau
si lietuvių pėdsakai Ameriko
je, J. Baublio — Geležinkelių 
būrys Vilniaus kryptimi. Vyt. 
Sirvydo — Senovės Lietuva, V. 
Vaitiekūno — Tarptautiniuose 
horizontuose pasižvalgius, L.B.
B. — Gen. Vlasovo armija, Em. 
P. -— ^naudotinos progos tau
tos meilei ugdyti, K. Kepalo 
vert. — Iš lenkų karo atašės 
pik. L. Mitkievičiaus Kauno at
siminimų 1938 ir 1939 metais, 
Ed. Sulaičio — Plaukimas. Be 
to, karinės žinios, veteranų 
veikla ir kt.

muneratą Paryžiaus universite
to bibliotekai.

Dr. tolias MldaiHš tanolfr
atąkrido iš Vokietijos Vasario

meno istorikas, savo specialy
bės klausimais dažnai rašo Ai
dų žurnale, Vokietijoje nuolat, 
bendradarbiauja su Herderio 
institutu, iš kurio gauna užsa
kymus atskirais tyrinėjimo 
klausimais. Amerikoje išbus iki 
birželio mėn. Sustojęs Nw 
Yorke, apžiūrėjo miesto murė
jus ir galerijas, lankėsi Darbi
ninko redakcijoje. Kovo 25 iš
vyko | Chicagą, kur gyvena jo 
motina, sesuo ir kiti giminės.

S. Ramsnausktonė iš Brook- 
lyn, N. Y., apgailestaudama, 
kad nebegalinti skaityti dėl se
natvės, Darbininko prenumera
tą apmokėjo neturtingam Dar
bininko skaitytojui. Už auką 
administracija nuoširdžiai dėko
ja.

J. Lepurka, mokėdamas Dar
bininko prenumeratą, sumokėjo 
ir už kun. A Margevičių, lie
tuvį misijonierių Japonijoje.

Antanas ir Adelė Liudai 
įsigijo namus Woodhavene prie 
Forest Park stoties.

Švč. Trejybės bažnyčioje 
Newark, N. J. Ketvirtadienį 7 
vai. ryte mišios ir dalinama 
komunija. 7:30 vaL vak. iškil
mingos paskutinės vakarienės 
mišios, komunija ir procesija. 
Adoracija iki 12 vai. nakties. 
Penktadienį 3 vai. popiet Kry
žiaus pagarbinimas, komunija. 
7:30 vai. vakaro Kryžiaus 
keliat Šeštadienį 7:30 vai 
vak. ugnies, vandens ir žvakės 
šventinimas ir mišios. Velyko- 
se 6 vai. ryte Prisikėlimas pro
cesija ir mišios. Kitos mišios 8, 
9, 10, 11 ir 12 vaL Išpažintys 
klausomos trečiadienį, ketvirta
dienį, ir šeštadienį nuo 3 iki 
7 vai. vak.

Padėka

lainunimas Svč.

vak. Komunija dalinama. 
kiekvienas mišias. Penktadienį

bo per naktį budi parapijos jau 
nimas: 11-12 vaL vyčiai, 12-1 
vaL skautai ir 1-2 vaL ateiti
ninkai, kitomis valandomis so- 
dalietės. šeštadienį 9 vaL ryto 
švč. M. M. Nekalto Prasidėjo, 
mo novena, 7:30 vai. vak. ug
nies, vandens, žvakės šventini
mas ir Velykų vigilijos mišios. 
Prisikėbmo mišios Vdykų ryte 
5:30 vaL Kitos mišios Velykų 
dieną kaip visais sekmadie
niais.

Angelu Karalienė* par. baž
nyčioje. Trečiadienį Kryžiaus 
keliai 7:30 vaL vak Ketvirta
dienį mišios 8 vai. ryte, 6 vaL 
vak. ir 7:30 vai. vak Penkta
dienį Kryžiaus keliai 3 vai. po
piet. Kristaus Kančios pamal
dos 7;30 vai. vak. šeštadienį 
ugnies, vandens, žvakės šventi
nimas ir mišios 8 vai. vakare. 
Prisikėlimo mišios Velykų ryte 
6 vai.

Atsimainymo parap. Maspe- 
tho. Trečiadienį Kryžiaus ke
liai 7:30 vai. vak. Ketvirtadie
nį mišios 8 vai. ryte, 6 ir 7:30 
vaL vak Penktadienį Kryžiaus 
keliai 3 vai. popiet. Kristaus 
Kančios pamaldos 7:30 vai. vak. 
šeštadienį ugnies, vandens, žva
kės šventinimas ir mišios 8 v. 
vak. Prisikėlimo mišios Velykų 
rytą 6 vai.

šv. Jurgio parap. bažnyčioje. 
Ketvirtadienį ir penktadienį 
mišios ir Kristaus Kančios pa
maldos 6 vai. vakare, šeštadie
nį ugnies, vandens ir žvakės 
šventinimas 8 vaL vak. Prisikė
limo mišios Velykų ryte 6 vai. 

Aušros Varty par. bažnyčio
je New Yorke. Ketvirtadienį 
8:15 vaL ryto mišios ir komu
nija, 5:15 vai. popiet iškilmin
gos mišios, komunija, procesi
ja ir Švč. Sakramento garbini- niaus teatro studijos pastaty

muose K. Glinskio režisūroje 
ir galiausiai Kauno valstybi
niam dramos teatre, kur jos 
režisieriais buvo K. Glinskis, 
B. Dauguvietis, A Oleka - Ži
linskas ir kt.

Kaune 1926 buvo suorgani
zuotas “Mūsų teatras”, kurio 
vadovybė buvo O. Rymaitės 
rankose, šio teatro tikslas bu
vo aptarnauti provinciją. Šia
me teatro sąstate yra ir Z. Ar
lauskaitė, kuri ne tik vaidina 
pagrindines roles, bet ir reži
suoja. 1929 tas teatras susilik- 
viduoja, o. Z. Arlauskaitė grį
žo atgal į Valstybinį dramos 
teatrą, kuriame išdirbo iki pen
sijos. Pasitraukdama pensijon 
buvo apdovanota Vytauto Di
džiojo ordinu. Vėliau Arlauskai
tė dirba “žvaigždikyje”, “Jau
nojo žiūrovo teatre” ir Kauno
miesto jaunimo teatre. t

Pasitraukusi Vokietijon, In- t 
golstadto DP stovykloje vado- | 
vavo dramos mėgėjų grupei ir | 
1945 - 1949 pastatė eilę vei- t 
kalų. 1949 atvykusi Detroitan, | 
suorganizavo dramos mėgėjų | 
sambūrį, kuriam ir dabar vado- |

vauja. Jos vadovybėje sambūris 
lankėsi visoje eilėje miestų A- 
merikoje ir Kanadoje. Iki šio
lei yra suvaidinęs apie 75 spek
taklius ir pastatęs apie 30 vei
kalų.

Z. Arlauskaitė - Mikšienė 
per savo ilgą sceninę veiklą

Kovo 18 New Yorke apsi
lankęs Detroito dramos mėgė
jų sambūris su vaidinimu “Ne
žinomoji”, paliko newyorkie- 
čiams malonų įspūdį.

To sambūrio įkūrėja ir pa
laikytoja yra aktorė — režisie
rė Zuzana Arlauskaitė - Mik
šienė, kurios sceninis kelias % yra suvaidinusi apie 100 vaid- 
prasidėjo prieš 53 metus Rygo
je 1908. Jinai yra vaidinusi lie
tuviškuose vakaruose su mūsų 
teatrinės veiklos pionieriais 
Rygoje — G. Landsbergiu, J. 
Linartu, L. Jakavičium, Šiau
liuose — '^"^Venslauskiene, 
Petrapilyje — K. Glinskiu, J. 
Vaičkum. Vėliau dalyvauja Vil-

PADĖKA

Musę brangiai mamytei 

MIKALINAI ALINSKIENEI 

mirus, už gedulingas šv. mi
šias nuoširdžiai dėkojame 
Apreiškimo parapijos kuni
gams, kun. J. Pakalniškiui 
už maldas koplyčioje ir pa
lydėjimą į kapines. Ačiū vi
siems giminėms, draugams, 
pametamiems ir organizaci
jom* už pareikštą užuojau
tą, prisiųstas gėles, užpra
šytas mišias bei dalyvavimą

Balto šimtasis skyriui nuo
širdžiai dėkoja Detroito dramos 
mėgėjų sambūriui ir režisierei 
Z. Arlauskaitai - Mikšienei už 
pastatymą New Yorke dramos 
“Nežinomoji”.

Nuoširdi padėka priklauso 
Juozui Ginkui Brooklyne, Ku- 
pinskams Elizabethe ir Šalins- 
kienei Woodhavene už dovanas, 
taip pat įvairioms firmoms ir 
lietuviams verslininkams, parė- 
musiems vakarą reklamomis. 
Ačiū visiems atsilankiusiems, 
bet kuriuo būdu prisidėjusiems 
prie parengimo, o ypatingai 
lietuviškai spaudai ir Jokūbo 
Stuko radijo valandėlei

New Yorko Balfo 
skyriaus valdyba

MOTERŲ VIENYBES 27-tasis

šeštadienį, 8:30 vak
KNIGHTS OF COLUMBUS SAUIE

Šokiams gros Mitchko orkestras,
Antanaičių šeimos iŠ Philadelphi jos, Pa.

Aldonos Andriušytes solo ir kiti vakaro
įvairumai

Įėjimas $2.00
BMMM

mas. Penktadienį 12 vaL Kris
taus kančios pamaldos, komu
nija. šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
ugnies, vandens, žvakės šventi
nimas ir Velykų vigilijos mi
šios. Prisikėlimo mišios Velykų 
ryte 6 vai. Išpažinčių klausoma 
trečiadienį nuo 12 iki 2 vai. 
popiet, nuo 4 iki 6 ir nuo 7 
iki 8 vaL vak., ketvirtadienį 
nuo 4 iki 5 vai. popiet ir šeš
tadienį nuo 4 iki 6 vai. vak.

Kitose bažnyčiose -per visas 
pamaldas ir kaip kiekvieną sa
vaitgalį.

Išnuomojamas baldais apsta
tytas kambarys (furnished 
room) su apšildymu ir kitais 
patogumais prie Jamaica lini
jos. Pageidaujama vyresnio am
žiaus vyras. Kieme yra vieta 
automobiliui. Kreiptis: JA 6- 
6973.

Išnuomojamas kambarys su 
pilnu apstatymu (furnished 
room) Williamsburgo sekcijoje 
pigia kaina. Kreiptis: E. Dome, 
414 So. 5th St, Brooklyn 11, 
N. Y.

menų ir surežisavusi kokius 40 
veikalų.

Po spektaklio New Yorke 
trumpai buvo primintas Z. Ar
lauskaitės - Mikšienės nueitas 
sceninio gyvenimo kelias ir N. 
Yorko visuomenės nusipelniusi 
lietuviško teatro veteranė Lie
tuvių moterų klubo ir Pabalti
jo moterų atstovybės buvo ap
dovanota gėlėmis bei pasveikin
ta raštu ir žodžiu. Balto centro 
vardu sveikino reikalų vedėjas 
kun. L. Jankus, Lietuvių Ben
druomenės tarybos kultūros va
dovybė, Lietuvių spaudos klu
bas, N. Y. šviesos - Santaros 
filisteriai ir kt. Gauta sveiki
nimo telegrama iš Chicagos. 
Sambūrio nariai taipgi buvo ap
dovanoti gėlėmis.

Tenka pasidžiaugti Detroito 
dramos mėgėjų sambūrio veik
lą ir palinkėti ištvermės vado
vei ir nariams. Malonu, kad 
yra žmonių, kuriems nei toli
mos kelionės, nei laisvalaikis 
nėra sunku paaukoti lietuviš
kai scenai, lietuviškam žodžiui, 
kad suteiktų tautiečiams pra
mogos ir prisidėtų prie lėšų su
telkimo kilniems tikslams. V.V.

barnų programą Laisvės Varpo 
vedėjas P. Viščinis įrašė į juos
tas. Ištraukas iš tų juostų jau 
perdavė Amerikos balsas į pa
vergtą Lietuvą. Taip pat daug 
laiko skirta tam pagerbimui 
Laisvės Varpo programose. Per 
du. sekmadienius buvo duoda
mos ištraukos iš pagerbimo pro
gramos ir F. Kiršos kalbos.

Pranciškus ir Paulina Tulei* 
kiai parapijos bažnyčiai pado
vanojo naują procesijų kryžių, 
kuris pirmą kartą buvo neša- 

• mas jų dukters sūnaus Mykolo 
Sinkevich 'kovo 17 40 valan
dų adoracijos procesijoje.

Parapijos banketas - reunion 
bus gegužės 14. Banketui reng
ti komiteto pirmasis susirinki
mas įvyko kovo 22 mokyklos 
patalpose.

Velykę šokiai. Velykų sek
madienį, balandžio 2, liet, pilie
čių klubo salėje skautų vyčių 
Lapinų būrelis rengia tradicinį 
vakarą “Po svetimu dangum”. 
Bus spalvinga tarptautinė pro
grama, o šokiams gros kapel
meisteris Vincent Marino ir jo 
orkestras. Pelno dalis skiriama 
skautų spaudai ir Vasario 16 
gimnazijai.

Pakrikštyti šv. Petro bažny
čioje: kovo 5 — Albino Ra
kausko ir Ritos Cook Rakaus
kienės duktė Joyce ir Marijos 
vardais. Tėvai gyvena 6 Ham- 
lin St. Kovo 12 — Ronaldo 
Budreikos ir Janės Paškaus- 
kaitės - Budreikienės sūnus To
mo ir Algirdo vardais. Tėvai gy
vena 16 Maplewood St. W. Rox- 
bury, kovo 12 — Jono Romi- 
kaičio ir Helen Kelly Romikai- 
tis sūnus Petro vardu. Tėvai gy
vena 7 Darius Ct.

NEVĖLUOKITE 
užpildyti mokesčių (taksų) 
pranešimus. Paskutinė diena 
yra balandžio - April 15, bet 
paskutinės dienos laukti ne-

D. KLINGA, 337 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. Y. 
Tetf. 4-1232

VVAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė, prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood; tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p. p.

šeštadieniais iki fllmos pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos
Penktadienį, kovo 31, iki — 
Trečiadienio, balandžio 5, 1961

Gražiausių Oscar Strauso melodijų 
žaismo filmą:

“EINE FRAU DIE WEISS 
WAS ŠIE WILL”

Vaidina: Lilli Palmer - P. Schuette 
- Rudolf Vogei - Marie Sebaldt - 
Gerd Frickhoeffer - Gusti Kreissl

Briedine filmą:
“Drei Bayem an der Spree”

ir naujausia Vokietijos savait. apžvalga

Balandžio 9

WEBSTER HALL 
119 E. 11th Street

Programoje: >

Solistai —

STASYS BARAS

M. KRIPKAUSKIENĖ

Muz. A. MR0ZINSKAS
Šokiam groja 

JOE THOMAS orkestras

Pradžia 5 vai. popiet

Bilietai gaunami:
Ginkų krautuvėje, Liet, pilie
čių klube, Jokūbaičio gėrimų 
krautuvėje, Lisauskų krautu
vėje, J. Andriulio įstaigoje, 
pas Šalinskus, J. Pašukonį, J. 
Gerdvilienę, Sandanavičienę. 
E. Kašetienę, 0. Sijevičienę, 
O. Panetauskienf, VViIliam J. 
Drake įstaigoje, P. Urbonavi
čienę, Albert F. Peters ap- 
draudos įstaigoje, Darbininko 
administracijoje. Bilietų kai
nos: $3.00, $2.50; Balkone — 
$2.00; studentam ir atėjusiem 
į šokius — $2.00.

Maloniai visus kviečiame

T. T. Pranciškonai

F U N E R A L HOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS W AITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktj

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

NEW YORK, N .Y.

WILLIAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84-14 Jamica Avė.

Woodhaven 21, N. Y.

Tel.: Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuętojas
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŲ SKAUTAMS REMTI KOMITETO RUOŠIAMAS

MARGUČIŲ VAKARAS

Sueinant dvejiems metams nuo mano mylimos žmonos 

o. a. Aldonos Marijos Bernotaitės - Štasinskienės 
mirties, gedulingos Šv. mišios už Jos vėlę bus atnašauja
mos trečiadieny, kovo 29 d., 8:15 vai. ryto, ir šeštadieny, 
balandžio 8 d., 9 vaL ryto, Vilniaus Aušros Vartų bažny
čioje, 568 Broome Street, New Yorke.

Liūdintis vynu VYTAUTAS STAŠINSKAS

įvykta

BALANDŽIO 8, ŠEŠTADIENĮ, 1961 
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALfiJE

259 N. 5th Street, Brooklyn, N. Y.

PRADŽIA LYGIAI 7 VAI* VAK.

NERINGOS IR TAURO TUNTŲ SKAUTAI ATLIKS
ĮDOMIĄ PROGRAMĄ:

TeL STagg 2-5043

Matthew P. Railas
(BIELIAUSKAS)

FUNEBAL HOME 
M. P. BALLAS — Wrectorix» 
ALB. BALTRŪNAS - BALTOM 

— Reikalų VedčjM 

660 GRANO STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

100-21 89 Avė

VYTAUTAS VEBELIONAS
Ta Counselor A Public Accountant

> praneša naują savo telefoną:

HI — 1-6799
Richmond Hill, N. Y.

Treč. Ket Penk. 6 vak. — 9 vak.

Scenos vaizdelis, šokiai, dainos ir k.
Programoje dalyvauja AKTORIUS VYTAUTAS KIDOUS
Po programos šokiai, grojant orkestrui
Veiks puikus bufetas ir turtinga loterija, kiekvienas vaka
ro svečias galės dalyvauti margučių konkurse. Už gra
žiausius margučius komisija skirs dovanas.

Įeinant aukojama: suaugusiems — $1.50, 
Moksleiviams — $1.00

Vakaro pelnas skiriamas Lietuvių Skautų reikalams
. New Yorko Lietuvių Skautams remti Komitetas visus 
kviečia atsilankyti į ĮDOMŲ VAKARĄ ir savo dalyvavi
mu paremti mūsų jaunimą.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABO RIUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn. N. Y.

J. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Fbrnt Parkvay Sfatloe) 

WOODHAWN. N. V.

Suteikiam garbingu Mdotuves 
Koplyčios nemokamai visom 
miesto dalyse,' veikia ventiliacija


